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PA 064/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

 RETIFICAÇÃO DO EDITAL 012/2017 

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO- SRP  

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

 

O MUNICÍPIO DE CHUVISCA, através do FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE, 

inscrito no CNPJ 11.342.353/0001-96, representado neste ato pelo PREFEITO MUNICIPAL o Sr. Joel 

Santos Subda, mediante a Pregoeira Oficial, Lisiane Protzen, torna público pelo presente Edital de Licitação 

012/2017, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO , tendo por finalidade o 

REGISTRO DE PREÇOS unitários para o fornecimento dos itens especificados no Anexo I deste edital, 

através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, QUE PASSA A SER no dia 28 de Março de 2017, às 

9 horas horário de Brasília/DF, autorizado no Processo Administrativo 064/2017, de conformidade com as 

disposições das Leis Federais 8.666/93, 123/06 e 10.520/02, Decreto Municipal 753/2013 e Portaria 

029/2017, que designam Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio. 

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 

realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 

                                       1 – DAS ALTERAÇÕES:  

1.1- Altera a data de abertura conforme acima citado. 

1.2-  Inclui a seguinte especificação no Termo de Referência- Anexo I. 

ANEXO I 

(este documento é parte integrante do Edital 012/2017, Pregão  Eletrônico). 

... 

3- OBJETO: 

A presente Licitação tem por objeto a aquisição de medicamentos para farmácia 

básica conforme relação de produtos, todos eles fornecidos com o prazo de validade mínima de 18 

meses e na seguinte forma de entrega: 

     - 50% de imediato 

     -O restante conforme os pedidos da Secretaria. 

 

1.3-As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas. 

 

 

Chuvisca – RS, 15 de Março de 2017. 

 

 

 

                                                                      Joel Santos Subda 

                                                                      Prefeito Municipal 

                                   

                                           

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

