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RETIFICAÇÃO DO EDITAL E DA MINUTA DA ARP DO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019-SRP 

  

 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2019.006999 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO - PRESENCIAL- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM - Com Itens Exclusivos à Participação de Microempresa-ME, Empresa de 

Pequeno Porte-EPP e Microempreendedor Individual-MEI e Itens para Ampla Concorrência. 
 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, MATERIAL HOSPITALAR, MOBILIÁRIO EM 
GERAL, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA EM 
GERAL. 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Tocantins, através de seu Secretário, nomeado pelo 

Decreto Municipal nº 0392, de 1° de abril de 2019, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, TORNA 
PÚBLICO para o conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do item 20.9. do Edital e item 4.9. da ARP 
do Pregão Presencial nº 040/2019 - SRP conforme segue:  

 
1. DA JUSTIFICATIVA DA RETIFICAÇÃO  
1.1. A presente retificação se faz necessária visto que, o item 20.9, inciso de I a IV do Edital e item 4.9, inciso 

de I a IV da Minuta da ARP, solicitam a apresentação de documentos específicos na fase de entrega do 
objeto, que por equívoco não foram retirados e ainda estão no Edital e ARP.  

 
1.2. A supressão dos itens se faz necessária visto que o objeto do Pregão não contempla estas exigências, além 

de não constar no Termo de Referência, por estes motivos estão sendo suprimidos os respectivos itens, 
devendo os interessados apenas desconsiderar os referidos itens.  

 
1.3. A supressão dos itens não influencia na formulação e apresentação das propostas, uma vez que, os 

mesmos estavam no tópico referente a execução e entrega do objeto, e portanto não há necessidade de 
alteração de data ou republicação. 

 
2. DAS RETIFICAÇÕES  

Onde se lê: 
“20.8. Não serão aceitos medicamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco 

comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis por infração prevista na Lei Federal nº 6.437/77 e 
crime, previsto no Código Penal, a ser apurado na forma da Lei. 

 
20.9. Caberá à empresa licitante, apresentar as seguintes documentações e obedecer ainda os seguintes 

requisitos:  
I - Registro dos produtos na ANVISA; 
II - Certificado de boas práticas de fabricação - C.B.P.F; 
III - Os produtos entregues deverão estar acondicionado de forma compatível com sua conservação, em 

embalagens lacradas pelo fabricante; 
IV - Autorização de funcionamento da empresa participante da licitação emitido pela ANVISA. 
 
21. DA FORMA DE PAGAMENTO 
21.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora em até 30 

(trinta) dias...” 
 

Onde se lê: 
“4.8. Não serão aceitos medicamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco 

comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis por infração prevista na Lei Federal nº 6.437/77 e 
crime, previsto no Código Penal, a ser apurado na forma da Lei. 

 
4.9. Caberá à empresa licitante, apresentar as seguintes documentações e obedecer ainda os seguintes 

requisitos:  
I - Registro dos produtos na ANVISA; 
II - Certificado de boas práticas de fabricação - C.B.P.F; 
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III - Os produtos entregues deverão estar acondicionado de forma compatível com sua conservação, em 
embalagens lacradas pelo fabricante; 

IV - Autorização de funcionamento da empresa participante da licitação emitido pela ANVISA. 
 

4.2.9. O Fundo Municipal de Saúde...”  
 

Leia-se: 
“20.8. Não serão aceitos medicamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco 

comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis por infração prevista na Lei Federal nº 6.437/77 e 
crime, previsto no Código Penal, a ser apurado na forma da Lei. 

 
21. DA FORMA DE PAGAMENTO 
21.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora em até 30 

(trinta) dias...” 
 

Leia-se: 
“4.8. Não serão aceitos medicamentos suspeitos de alteração, adulteração, fraude ou falsificação com risco 

comprovado à saúde, respondendo, os responsáveis por infração prevista na Lei Federal nº 6.437/77 e 
crime, previsto no Código Penal, a ser apurado na forma da Lei. 

 

4.2.9. O Fundo Municipal de Saúde...”  
 
3. DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS INFORMAÇÕES 
3.1. As demais informações contidas no Edital permanecem inalteradas. 
 
3.1.1. A Data e Horário permanece o mesmo, a referida alteração não causa prejuízos na formulação 

da proposta. 
 
INFORMAÇÕES: na sala de licitações, pelo telefone: (063) 3301-4308 e/ou pelo e-mail: cpl@gurupi.to.gov.br. 
 

 
 

Gurupi - TO, aos 12 dias do mês de julho de 2019. 
 
 

 
 
 

 
 

Gutierres Borges Torquato 
Secretaria Municipal de Saúde 

Fundo Municipal de Saúde 
Decreto nº 0392/2019 
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