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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
 

 
Pregão Presencial nº 026/2018-SRP 
Processo Licitatório nº 2018.005623 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
OFTALMOLÓGICOS, FONOAUDIOLÓGICOS E GINECOLÓGICOS. 
 
1. DA JUSTIFICATIVA DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL  
1.1. A presente retificação se faz necessária visto que no item 8.9 “Das Demais Disposições do Procedimento da 

Sessão” do Edital do referido Pregão, constam equivocadamente os itens 8.9.5 e 8.9.5.1. Por se tratar de erro 
formal e ser possível o saneamento sem ferir a isonomia entre os licitantes, bem como não afetar a formulação 
das propostas a serem apresentadas pelas licitantes, em observância ao disposto no item 23.15 do Edital, se retira 
a redação dos itens do corpo do Instrumento Convocatório. 

 
2. DA RETIFICAÇÃO DO ITEM 8.9 DO EDITAL  
 
2.1. Ficam excluídos do Edital os itens 8.9.5. e  8.9.5.1. 

 
ONDE SE LÊ:  
 
8.9. Das Demais Disposições do Procedimento da Sessão 
8.9.1. A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição de preços, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessários. 
 
8.9.2. A licitante vencedora deverá se possível for, no ato da sessão, discriminar os valores unitários e totais 

ofertados e/ou negociados referente ao objeto especificado para fechamento do valor ofertado e/ou negociado. 
Apresentando proposta com valores realinhados conforme fechamento da etapa de lances e/ou negociação de 
valores, preferencialmente no ato da sessão, ou em até 02 (dois) dias úteis após o encerramento do certame. 

 
8.9.3. A licitante que tiver a intenção de interposição de recurso quanto à decisão da Pregoeira e da Equipe de Apoio, 

deverá declarar em sessão observando o item 9 deste Edital. 
 
8.9.4. Todas as propostas das licitantes participantes do certame e a documentação de habilitação da(s) licitante(s) 

vencedora(s) serão devidamente juntados aos autos. 
 
8.9.5. A documentação técnica exigida no item 6.5. deste Edital, deverá ser apresentada junto com a documentação de 

habilitação da licitante provisoriamente vencedora.  
 
8.9.5.1. Serão juntados nos autos os documentos exigidos na letras “d” e “e” do item 6.5.1. apenas das empresas 

vencedoras do item/objeto conforme o caso. Os documentos das demais licitantes serão devolvidos aos 
representantes das licitantes respectivamente. 

 
8.9.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes poderão, a critério da Pregoeira e 

da Equipe de Apoio, ficar retidos em seu poder, lacrados e rubricados em seu lacre pela Pregoeira, pelos Membros 
da Equipe de Apoio e licitantes presentes, pelo prazo de até 05 (cinco) dias, após a publicação da homologação do 
certame hipótese em que, decorrido o prazo, poderão ser recolhidos pelos respectivos representantes ou serão 
devidamente inutilizados.   

 
LEIA-SE:  
 
8.9. Das Demais Disposições do Procedimento da Sessão 
8.9.1. A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes a composição de preços, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessários. 
 
8.9.2. A licitante vencedora deverá se possível for, no ato da sessão, discriminar os valores unitários e totais 

ofertados e/ou negociados referente ao objeto especificado para fechamento do valor ofertado e/ou negociado. 
Apresentando proposta com valores realinhados conforme fechamento da etapa de lances e/ou negociação de 
valores, preferencialmente no ato da sessão, ou em até 02 (dois) dias úteis após o encerramento do certame. 

 
8.9.3. A licitante que tiver a intenção de interposição de recurso quanto à decisão da Pregoeira e da Equipe de Apoio, 

deverá declarar em sessão observando o item 9 deste Edital. 
 
8.9.4. Todas as propostas das licitantes participantes do certame e a documentação de habilitação da(s) licitante(s) 

vencedora(s) serão devidamente juntados aos autos. 
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8.9.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes poderão, a critério da Pregoeira e 

da Equipe de Apoio, ficar retidos em seu poder, lacrados e rubricados em seu lacre pela Pregoeira, pelos Membros 
da Equipe de Apoio e licitantes presentes, pelo prazo de até 05 (cinco) dias, após a publicação da homologação do 
certame hipótese em que, decorrido o prazo, poderão ser recolhidos pelos respectivos representantes ou serão 
devidamente inutilizados.   

 
3. DAS DEMAIS INFORMAÇÕES  
3.1. As demais informações constantes no Edital do Pregão Presencial nº 026/2018-SRP permanecem inalteradas. 

Mantendo-se inclusive a data de realização do referido certame para o dia publicado. 
 
 
 

Gurupi/TO, aos 31 (trinta e um ) dias do mês de julho de 2018. 
 

   
Vânio Rodrigues de Souza 

Fundo Municipal de Saúde 
Decreto nº 0895/2016 

 


