PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações e Compras

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS.
1ª ALTERAÇÃO DE EDITAL

Considerando a necessidade de alteração para melhor
especificação do objeto, permitindo a participação de um número maior de licitantes, proporcionando
proposta mais vantajosa a administração, fica alterado o item 08, III - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do
edital do presente processo licitatório, conforme segue :
Onde se lê: B) Comprovação de que a licitante localiza-se a, no máximo, 160 KM do Paço Municipal
de Leme, situado a Avenida 29 de Agosto, 668, centro - Leme/SP, através do google maps.
Leia-se: B) Comprovação de que a licitante localiza-se a, no máximo, 200 KM do Paço Municipal de
Leme, situado a Avenida 29 de Agosto, 668, centro - Leme/SP, através do google maps

Fica alterado no Anexo I, o item “Local para realização dos serviços” que passa a ter a
seguinte redação:
LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: Para a prestação dos serviços objeto deste edital o licitante
deverá dispor de local, equipamento médico registrado na Vigilância Sanitária local, com ambiente
adequado para atendimento da necessidade, contando com todo aparato médico e técnico para
suprir a necessidade da demanda, seja em consultório, clínica ou similar e estabelecido em local não
superior e com distância máxima de 200 (DUZENTOS) quilômetros do Município de Leme, em sede
própria ou locada para atender os pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Em decorrência das alterações supra, fica alterada a data da
sessão para 21 de fevereiro de 2.022, às 14:00 horas, no Departamento de Licitações e Compras.
Ficam mantidas todas as demais exigências.
Leme, 04 de fevereiro de 2022.

Dr. Gustavo Antônio Cassiolato Faggion
Secretario de Saúde

Rua Joaquim Mourão, 289 • Centro • CEP 13610-070 • Leme • SP • CNPJ: 46.362.661/0001-68
(19) 3572.1881

•

licitacao@leme.sp.gov.br
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www.leme.sp.gov.br
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Pela presente, ficam os interessados devidamente intimados de que deverão acessar o
site: www.leme.sp.gov.br (link: licitações/2022/Pregão Presencial) para tomarem ciência da alteração do
edital e anexos, etc.
Em decorrência das alterações supra, fica alterada a data da sessão para 21 de
fevereiro de 2.022, às 14:00 horas,, no mesmo local designado no edital.
Publique-se.
Leme, 04 de fevereiro de 2022.

Dr. Gustavo Antônio Cassiolato Faggion
Secretario de Saúde
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