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Umbaúba

Erratas

ESTADO DE SERGIPE
Fundo Municipal de Saúde de Umbaúba
AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2022
O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal
de Umbaúba, em atendimento às disposições legais e
à Resolução n° 257/2010, do Tribunal de Contas do
Estado - TCE, torna público, para conhecimento de
todos, a realização de licitação, na modalidade acima
especificada, e mediante informações a seguir:
Considerando que o prazo inicial de entrega dos
objetos foi de 24 (vinte e quatro) horas;
Considerando que este prazo tem a intenção de
manter o estoque dos medicamentos da rede
municipal de saúde do município sempre renovada
para dar mais segurança aos pacientes que procuram
atendimento;
Considerando que foi pedido que seja alterado o
mesmo para que as empresas tenham mais tempo
para enviar seus pedidos;
Considerando que esta mudança não afeta a
formulação de preços e com isso não traz nenhum
prejuízo ao erário público, portanto não há
necessidade de nova publicação;
O Fundo Municipal de Saúde resolve alterar o mesmo
sem alterar o data inicial de abertura do certame.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA (URGÊNCIA,
EMERGÊNCIA E FARMÁCIA BÁSICA) PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE UMBAÚBA/SE.
ONDE SE LÊ:
3.3. O prazo para entrega será de até 24 horas (vinte
e quatro horas), contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho.
LEIA-SE:
3.3. O prazo para entrega será de até 48 horas
(quarenta e oito horas), contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho.
Umbaúba, 17 de março de 2022.

Ocemário José Santana de Sousa
Pregoeiro
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