PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 189/2017, MODALIDADE: PREGÃO Nº 119/2017
Pelo presente Termo comunica-se aos interessados a Retificação do edital do
Pregão Presencial Nº 119/2017, cujo OBJETO é a aquisição de medicamentos, suplemento
alimentar, tiras reagentes e otoscópio para atender as necessidades da secretaria de
saúde.
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, designado através do Despacho
datado de 01/06/2017, vem por meio deste, RETIFICAR o preâmbulo e o edital em
epígrafe, nos presentes termos:
Preâmbulo
EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 189/2017 – PREGÃO 119/2017
A Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata - MG, situada à Rua Joaquim Gomes
Pereira nº. 825 - Centro, mediante pregoeiro designado por Despacho, torna público para o
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO.
A abertura da sessão iniciar-se-á logo após o término do Credenciamento dos
licitantes, no dia 10 de novembro de 2017, às 13:00 horas, podendo ser prorrogado, se
necessário, a critério do pregoeiro, quando serão recebidos os envelopes documentação
e propostas, relativos à licitação e credenciados os representantes das empresas licitantes,
ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e
local aqui mencionados.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/02,
subsidiariamente a Lei n°8.666/93, e suas alterações, bem como o Decreto Municipal
n°083/03 de 17 de junho de 2003, Decreto Municipal 140/16, Lei Complementar nº123/06
e suas alterações e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital.
ITEM II – DA PARTICIPAÇÃO
Passará a vigorar com a seguinte redação:
2.1- Poderão participar deste pregão as empresas estabelecidas no país, que satisfaçam as
condições e disposições contidas neste edital e anexos.
2.2 - As licitantes deverão apresentar, no dia e horário mencionados no preâmbulo deste
edital, 2 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope nº. 1, sua proposta
comercial conforme solicitado no item 4 deste edital, e no envelope n°. 2, a documentação
comprobatória da habilitação solicitada no item 7 deste edital, sendo que, ambos deverão
conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone.
Demais clausulas e condições permanecem inalteradas.

Lagoa da Prata, 20 de outubro de 2017,

Edmar Vitor dos Santos
Pregoeiro Municipal

