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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTE 

 

RETIFICAÇÃO 01/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 

 

O Gestor do Fundo Municipal de Saúde, Neuri Biazzi, no uso de suas atribuições legais, 

comunica a todos os interessados e para que haja amplo conhecimento público, a expedição da 

presente comunicação em forma de Errata nos seguintes termos: 

 

NO PREÂMBULO DO EDITAL:  
 
Onde se lê: “O Pregão será realizado no dia 15 de fevereiro de 2018, com inicio às 
08h30min...”. 
Leia-se: “O Pregão será realizado no dia 26 de fevereiro de 2018, com início às 
13h30min...”. 
 
Onde se lê: “... os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e de PROPOSTAS deverão ser 
protocolados até as 08h15min do mesmo dia...”. 
Leia-se: “... os envelopes de DOCUMENTAÇÃO e de PROPOSTAS deverão ser 
protocolados até às 13h15min do mesmo dia...”. 
 
Onde se lê: “As licitantes que pretendem autenticar documentos junto a Prefeitura de 
Bandeirante – SC, deverão encaminhar os mesmos até as 08h00min de 15 de fevereiro de 
2018.” 
Leia-se: “As licitantes que pretendem autenticar documentos junto a Prefeitura de 
Bandeirante – SC, deverão encaminhar os mesmos até as 13h10min de 26 de fevereiro de 
2018. 
 
NA CLAUSULA SEGUNDA - DA ABERTURA DA SESSÃO PARA INÍCIO DOS LANCES.  
 
Onde se lê: “A abertura da sessão para inicio dos lances será no dia 15/02/2018 às 
08h30min, na sala de reuniões da Prefeitura de Bandeirante, sito a Av. Santo Antônio, nº 
1069, centro”. 
Leia-se: “A abertura da sessão para inicio dos lances será no dia 26/02/2018 às 
13h30min, na sala de reuniões da Prefeitura de Bandeirante, sito a Av. Santo Antônio, nº 
1069, centro”. 
 
NA CLAUSULA TERCEIRA – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
Onde se lê: “A proposta e os documentos exigidos deverão ser entregues e protocolados 
no setor de licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Santo Antônio, nº 1069, centro, até 
as 08h15min do dia 15 de fevereiro de 2018...”. 
Leia-se: “A proposta e os documentos exigidos deverão ser entregues e protocolados no 
setor de licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Santo Antônio, nº 1069, centro, até as 
13h15min do dia 26 de fevereiro de 2018...”. 
 
NA CLAUSULA QUARTA – DO CREDECIAMENTO  
Onde se lê: “O credenciamento dar-se-á até as 08h15min do dia 15 de fevereiro de 
2018...”. 
Leia-se: “O credenciamento dar-se-á até as 13h15min do dia 26 de fevereiro de 2018...”. 
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Fica, portanto, resumindo as alterações, remarcado o pregão presencial n° 02/2018. A 

entrega de envelopes e credenciamento deverá ocorrer até às 13h15min do dia 26/02/2018, 

iniciando a sessão de lances às 13h30min do mesmo dia. 

 

Maiores informações pelo fone (049) 3626 0012.  

 

Bandeirante/SC, 09 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Neuri Biazzi – Gestor do FMS 
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