
 
PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 010/2021 
Pregão Presencial para Registro de Preços FMS n° 007/2021  
 

Prefeitura Municipal de Lajeado Grande 

Processo nº 010/2021 – Pregão Presencial nº 007/2021 

1ª Retificação do Edital 

 

O Município de Lajeado Grande/SC, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua 

Vitória, n° 503, através de seu Pregoeiro, TORNA PÚBLICO que está promovendo RETIFICAÇÃO e 

REABERTURA DE PRAZO para apresentação de propostas de preços e documentos de habilitação 

referente ao Edital de Pregão Presencial  FMS n° 007/2021 - Processo Licitatório FMS n° 010/2021, 

que tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de hospitais especializados e/ou 

gerais para a realização de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, para 

atendimento a pacientes da Secretaria de Saúde de Lajeado Grande, em razão da necessidade 

de realizar alterações no edital, divulga o seguinte: 

 

1. Fica suprimido o item 3.5 do Termo de Referência, conforme abaixo: 

... 
 
3.5 Caso haja complicações decorrentes e limitadas ao procedimento cirúrgico do paciente, o 
fornecedor registrado ficará responsável pelas despesas necessárias a recuperação do mesmo, 
desde a necessidade de medicamentos especiais, reposição de sangue ou internação em UTI 
(suprimido) 
 
... 

2. Uma vez que a alteração em tela afeta a formulação da propostas, fica reaberto o prazo para o 

processamento do certame, conforme segue: 

 

O RECEBIMENTO dos envelopes n° 01 – Proposta de Preços e n° 02 – Documentação para 

Habilitação, dar-se-á até às 07h50min do dia 15 de outubro de 2021, no Setor de Licitações do 

Município, localizado à rua Vitória, nº 503, centro, na cidade de Lajeado Grande/SC. 

 

A ABERTURA dos envelopes n° 01 – Proposta de Preços e n° 02 – Documentação para 

Habilitação, dar-se-á às 07h50min do dia 15 de outubro de 2021, no Setor de Licitações do 

Município, localizado à rua Vitória, nº 503, centro, na cidade de Lajeado Grande/SC. 

Demais itens e cláusulas do edital permanecem inalterados. 

 

Lajeado Grande/SC, em 22 de outubro de 2020. 

 

Clodoaldo Squina 
Pregoeiro 


