Prefeitura Municipal de Cássia
Estado de Minas Gerais

RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Ref: Processo Licitatório nº 458/2019
Pregão Presencial nº 040/2019
Registro de Preços nº 021/2019
O Pregoeiro da Prefeitura de Cássia/MG, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores torna público para o conhecimento dos
que já retiraram o edital no site www.cassia.mg.gov.br e para os possíveis interessados, que foi
RETIFICADO o Pregão Presencial nº 040/2019 do Processo Licitatório nº 458/2019 para Registro de
Preços n° 021/2019, de objeto a “Futura e Eventual Aquisição de Medicamentos por Maior Desconto
Percentual sobre a Tabela CMED constante no Site da ANVISA para a Manutenção das Atividades
da Secretaria Municipal de Saúde” verificou-se a necessidade da seguinte retificação pelo Setor de
Licitações e Contratos.
Fica alterada a Data e o Horário de entrega dos Envelopes e da Abertura da Sessão Pública do referido
Edital, então ONDE SE LÊ:
ÀS 9h do dia 28 de AGOSTO de 2019 (ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA)
LEIA – SE:

ÀS 9h do dia 03 de SETEMBRO de 2019 (ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA)
Houve um equívoco na digitação de data e na distribuição da publicação de aviso da
licitação ao órgão competente, o qual já sanado por meio desta RETIFICAÇÃO, que será enviada aos
que demonstraram interesse e adquiriram o edital. Os que, por motivos diversos, não receberem a citada
correção deverão entrar em contato com a Coordenação da Seção de Licitações e Contratos, na Rua
Argentina, 150 - Jardim Alvorada, Cássia/MG, telefone (0**35)3541-5000 Ramais 209 ou 210, pelos emails daniela.sampaio@cassia.mg.gov.br ou alessandro.andrade@cassia.mg.gov.br e no e-mail
taina.campos@cassia.mg.gov.br ou pelo telefone 35.3541-5110 para tirar dúvidas técnicas ou pelo site
www.cassia.mg.gov.br.
Com as devidas correções e entendendo que estas afetam a formulação da proposta, em
conformidade com o Art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, fica desde já RETIFICADA a Data e o Horário de
Abertura da Sessão Pública do referido Edital e RATIFICADAS as demais cláusulas editalícias e seus
anexos.
Cássia/MG, 21 de agosto de 2019.

Marcos Aparecido Veiga Batista
Pregoeiro
Afixado no quadro de avisos da Prefeitura de
Cássia/MG, conforme determina o Artigo nº 28 da
Lei Orgânica Municipal.
“Publicidade dos Atos Administrativos”
_22 /_08_/_2019_
______________________
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