
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITUPORANGA
 ____________ ESTADO DE SANTA CATARINA ____________

TERMO DE RETIFICAÇÃO, DO EDITAL DO PREGÃO Nº 12/2016 PROCESSO N°

12/2016  OBJETO:  AQUISIÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  PARA  DISTRIBUIÇÃO  NA
FARMÁCIA BÁSICA E ATENDER PROCESSOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO

Tendo em vista questionamentos apresentados e após a análise da
Pregoeira e Equipe de Apoio, verificou-se a necessidade de retificar o presente Edital ,
conforme segue:

ONDE LÊ-SE:

3.2 - A proposta preferencialmente deverá preencher os seguintes requisitos:

3.3 -  – No envelope nº  01 deverá conter a  proposta de preços, elaborada através de meio

eletrônico. 

Para formular a proposta em meio eletrônico, a empresa licitante deverá ca-
dastrar-se no portal https://ituporanga.atende.net, inserir todos os dados da
empresa e após o cadastro, deverá acessar com o seu CNPJ e senha cadastrada,
clicar em fornecedor conforme figura abaixo:

Após clicar em acessar online, inserir a sua proposta contendo valores unitários com no máxi-

mo 2 (duas) casas decimais, deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, conter mar-

ca dos produtos ofertados, telefone de contato, número da conta bancária, não podendo

conter rasuras ou entrelinhas (caso não tenha campo para inserir tais informações, de-
verão estar em folha complementar), devendo ser assinada, rubricada em todas as
páginas e, deverá conter ainda:
a)  Nos preços propostos,  deverão estar  incluídos  todas as  despesas que possam
recair sobre o objeto, inclusive fretes, impostos, etc;



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ITUPORANGA
 ____________ ESTADO DE SANTA CATARINA ____________

b) A validade da proposta terá validade mínima de 60(sessenta) dias, a contar
da data de abertura do envelope, sendo este considerado como válido, no caso
de omissão da proposta;

c)  Ocorrendo  divergência  na  proposta  entre  os  valores  unitários  e  total,
prevalecerá o unitário, e entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso;

d) A licitante terá sua proposta desclassificada para o item cuja especificação
não for compatível com a descrição e unidades relacionadas no Anexo II do
Edital;

e) O frete será por conta da contratada.

h) Prazo do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso

haja necessidade, ou ainda rescindido a qualquer tempo.

LEIA-SE

3.2 - A proposta deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos:

3.3 -  – No envelope nº  01 deverá conter a  proposta de preços, elaborada através de meio

eletrônico. Para formular a proposta em meio eletrônico, a empresa licitante de-

verá cadastrar-se no portal https://ituporanga.atende.net, inserir todos os da-
dos da empresa e após o cadastro e liberação do acesso pelo TI do Municí-
pio de Ituporanga, deverá acessar com o seu CNPJ e senha cadastrada, clicar em
fornecedor conforme figura abaixo:

Após clicar em acessar online, inserir a sua proposta contendo valores unitários com no máxi-

mo 3 (três) casas decimais, deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, conter mar-
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ca dos produtos ofertados, telefone de contato, número da conta bancária, não podendo
conter rasuras ou entrelinhas (caso não tenha campo para inserir tais informações, de-
verão estar em folha complementar), devendo ser assinada, rubricada em todas as
páginas e, deverá conter ainda:

a)  Nos preços propostos,  deverão estar  incluídos  todas as  despesas que possam
recair sobre o objeto, inclusive fretes, impostos, etc;

b) A validade da proposta terá validade mínima de 60(sessenta) dias, a contar
da data de abertura do envelope, sendo este considerado como válido, no caso
de omissão da proposta;

c)  Ocorrendo  divergência  na  proposta  entre  os  valores  unitários  e  total,
prevalecerá o unitário, e entre algarismos e extenso, prevalecerá o extenso;

d) A licitante terá sua proposta desclassificada para o item cuja especificação
não for compatível com a descrição e unidades relacionadas no Anexo II do
Edital;

e) O frete será por conta da contratada.

h) Prazo do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso haja ne-
cessidade, ou ainda rescindido a qualquer tempo.

i) É de exclusiva responsabilidade do licitante acessar o sítio eletrônico para ca-
dastramento da proposta com antecedência ao término do prazo.

j) Não serão aceitas propostas não cadastradas no sítio eletrônico, ainda que em
virtude de problemas verificados no sistema até três dias antes o término do
prazo para cadastramento.

Com estas alterações, mantidas as demais disposições contidas
no Edital, e por entendermos que não afeta a formulação da proposta, mantêm-
se a DATA E HORA DE ABERTURA deste Pregão para os dias 18/07/2016 às
09:30 horas, etapa de Lances dia 19/07/2016 as 09:00 horas. Para mais infor-
mações e esclarecimentos relativos a esta retificação, poderão ser obtidas no
setor de Licitações da Prefeitura do município de Ituporanga sito a Rua Verea-
dor Joaquim Boeing, nº 40 – Centro, ou pelo telefone 47 3433 1211 – Ramal
233 de segunda a sexta-feira no horário das 07:00 às 13:00 horas.

Ituporanga, 08 de julho de 2016.

ARNO ALEX ZIMMERMANN FILHO

Prefeito do Município


