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Lafaiete Coutinho

Licitações

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020

A Pregoeira do Município de Lafaiete Coutinho, torna público aos interessados
a alteração do item 5 PRAZO DE ENTREGA -TERMO DE REFERÊNCIA,
elencado abaixo, do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 012/2020,
Processo Administrativo 101/2019, cujo objeto é a Contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de medicamentos para atender aos munícipes nas
ações dos programas do Sistema Único de Saúde, programa saúde mental bem
como na distribuição nos Postos de Saúde da Atenção Básica do Município de
Lafaiete Coutinho / BA, passa a ter o seguinte prazo de entrega:
5. PRAZO DE ENTREGA
5.1O fornecimento será efetuado, mediante requisição para fornecimento
emitido pelo Setor de Compras do Município, com prazo de entrega não
superior a 07 (sete) dias úteis, contados a partir do recebimento da requisição.
DA DECISÃO
No tocante ao prazo de entrega, acatamos a dilatação para entrega dos
medicamentos de até 07 (sete) dias úteis, obedecendo ao art. 20 do Decreto
5.450. Todas as datas ao processo continuarão da mesma forma como proposta
e lances, não afetando o valor das propostas.

Lafaiete Coutinho, 16 de março de 2020.

Bruna da Silva Neris
Pregoeira
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