PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ 10.348.050/0001-18

AVISO RETIFICAÇÃO
(DATA DE ABERTURA LICITAÇÃO)
PROCESSO LICITATORIO: Nº. 001/2020
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 001/2020
TIPO: Menor Preço
CARACTERÍSTICA: Menor Preço Por Item.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização análises clínicas e exames
laboratoriais de rotina e terceirizados, de detecção e diagnóstico, destinados a
atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde de Solidão/PE.
Valor Global Estimado do Objeto: R$ 160.065,00 (cento e sessenta mil e sessenta e cinco
reais).
Retificando a data da Abertura do PP nº 01/2020, do dia 27/02/2020, devido à retificação
solicitada no item 8.5 do edital, para uma nova abertura dia 06/02/2020, às 10:00hs.
NOVA ABERTURA: dia 06 de Fevereiro de 2020 as 10:00hs.
Motivo da retificação: retificação no edital devido a solicitação feita pela empresa G & G
LABORATÓRIOS BRITO LTDA, a qual solicitou inclusão no item 8.5 do edital da licitação
de nº 001/2020, pregão presencial 001/2020, a exigência do documento do conselho
regional de biomedicina (CRBM) da pessoa jurídico (Certificado de Reponsabilidade
Técnica), para atender a resolução nº 78, de 29 de abril de 2002, do Conselho Federal de
Biomedicina, em seu art. 11º, que exige que o estabelecimento esteja devidamente inscrito
no CRBM da sua jurisdição. Demais clausulas e anexos do edital permanecem inalteradas.
Edital retificado e informações disponíveis a partir de 27/01/2020, junto ao Pregoeiro e
Equipe de Apoio da Prefeitura de Solidão - PE, na sala de licitações, localizada na Rua Luiz
Carolino de Siqueira, n° 184, Centro – Solidão – Pernambuco – CEP: 56.795-000, fone/fax
(0**) 87 3830 1140 / 1141, das 8:00 às 14:00 horas de segunda à sexta-feira. Site para
consulta/impressão do edital e anexos: www.solidao.pe.gov.br. E-mail para informações:
cplprefeiturafms@hotmail.com.
Solidão/PE, 24 de Janeiro de 2020.
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