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EDITAL 

Processo Licitatório nº. 011/2018  
Pregão Presencial nº. 008/2018  

 

RETIFICAÇÃO 
 

Pelo presente termo comunica-se aos interessados que a Pregoeira 

Oficial, Isabele Resende Gontijo Ribeiro, no uso de suas atribuições RETIFICA o edital 

do Pregão Presencial Nº 008/2018, cujo OBJETO é a aquisição de OXIGÊNIO 
MEDICINAL para uso na UPA - Unidade de Pronto Atendimento e ambulâncias da Secretaria 

Municipal de Saúde, para uso nas UBS's - Unidades Básicas de Saúde e para pacientes 

portadores de doenças respiratórias graves que necessitam de oxigenoterapia domiciliar. 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 
Onde se-lê: 
 
6.3 – Responsabilizar-se pelas entregas que deverão ser feitas semanalmente de acordo 

com solicitação da secretaria e em caso de emergência no máximo 12 (doze) horas após 

a expedição da solicitação. A contratada deverá ceder em comodato no mínimo 90 

(noventa) cilindros. 

 
Leia-se: 

6.3 – Responsabilizar-se pelas entregas que deverão ser feitas semanalmente de acordo 

com solicitação da secretaria e em caso de emergência no máximo 6 (seis) horas após a 

expedição da solicitação. A contratada deverá ceder em comodato no mínimo 90 

(noventa) cilindros. 

Onde se-lê: 
 

2 – DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1 - A sessão pública de abertura deste certame ocorrerá no dia, horário e local 

especificado abaixo: 

 

DIA: 07/03/2018 

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até 13h00min, impreterivelmente. 

CREDENCIAMENTO: a partir das 13h10min, somente para as empresas que 

fizerem o protocolo dos envelopes até o horário determinado. 

ABERTURA DOS ENVELOPES: após o credenciamento. 
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LOCAL: Sala de reuniões da Divisão de Compras e Licitações, situada à Praça 

Misael Luiz de Carvalho n° 84, Centro, em Carmo do Paranaíba-MG. 

Leia-se: 

2 – DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 
2.1 - A sessão pública de abertura deste certame ocorrerá no dia, horário e local 

especificado abaixo: 

 

DIA: 21/03/2018 

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até 13h00min, impreterivelmente. 

CREDENCIAMENTO: a partir das 13h10min, somente para as empresas que 

fizerem o protocolo dos envelopes até o horário determinado. 

ABERTURA DOS ENVELOPES: após o credenciamento. 

LOCAL: Sala de reuniões da Divisão de Compras e Licitações, situada à Praça 

Misael Luiz de Carvalho n° 84, Centro, em Carmo do Paranaíba-MG. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A retificação foi necessária uma vez que, conforme orientação da 

Secretária Municipal de Saúde, nos casos de emergência, a entrega do oxigênio deve ser 

feita em um prazo mais exíguo, como forma de atender a situações imprevistas, 

garantindo, assim, a qualidade da prestação do serviço público de saúde. Nesse sentido, 

como houve modificação em cláusula essencial do contrato, foi retificada também a 

data da sessão pública de Pregão, em consonância com o prazo mínimo de publicação 

previsto na Lei 10.520/02. 

A Pregoeira Oficial RATIFICA as demais cláusulas do referido edital. 

 

Maiores informações poderão ser obtidas no endereço: 

Praça Misael Luiz de Carvalho, n°84, Carmo do Paranaíba, Setor de Compras e Licitações ou 

pelo telefone (34) 3851-2068 das 12:00 às 17:00, em dias úteis. 

 

                                 Carmo do Paranaíba/MG, 01 de março de 2018. 

 

Isabele Resende Gontijo Ribeiro 
Pregoeira Oficial 


