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1º ADENDO 
 

PROCESSO N° 16/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2022 
 
 

 
Adendo ao pregão eletrônico n° 12/2022, relativo ao processo n° 16/2022, tendo como objeto a 

Contratação de Serviços Laboratoriais para confecção de próteses parcial mandibular removível, parcial 
maxilar removível com estrutura metálica, próteses total mandibular e total maxilar feitas de resina 
acrilica termoativada e dentes acrilicos de estoque. Confecção e moldagem por conta da empresa 
contratada, a partir de modelos de gesso fornecidos por cirurgião dentista, para atendimento aos 
pacientes do município de Pratinha e de Campos Altos, conforme Termo de Compromisso firmado com 
o Ministério da Saúde. Entrega parcelada e conforme necessidade. 

 
O município de Pratinha, estado de Minas Gerais, por intermédio do pregoeiro, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, efetua por meio deste instrumento a seguinte supressão:  
 
Item 9.1.4 – PARA COMPROVAR QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
Fica suprimido do edital o Item 9.1.4, letra “i” (Certificado de Registro do Estabelecimento junto 

à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, em vigência).  Tal supressão se faz necessária 
visto que foi constatado que o mesmo não é fornecido aos laboratórios que fazem a confecção de 
próteses dentárias, pela ANVISA. Posto isso, não será exigido o referido documento.  
 

O presente adendo passa a fazer parte integrante do edital de licitação do pregão eletrônico n° 
12/2022, ficando ratificadas todas as demais cláusulas, condições e seus anexos no que não colidirem 
com as deste adendo. Sendo assim, fica marcada para o DIA 25 DE MARÇO DE 2022 ÀS 08h30 (Oito 
Horas e Trinta Minutos) a data da REABERTURA DA SESSÃO, por meio da plataforma de pregão 
eletrônico através do endereço: www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília – DF.  
 

O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados nos sites w.w.w.licitanet.com.br e 
www.pratinha.mg.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Pratinha localizada à Praça 
do Rosário, nº 365, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 07:00 às 16:00. Telefone (034) 3637-1220. 
 

 
 

Pratinha MG, 14 de Março de 2022. 
 
 

John Wercollis de Morais 
Prefeito Municipal 
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