
 
                                                                                 

 

ERRATA DE EDITAL  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2020 

 

A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
DO OESTE DE SANTA CATARINA (CIS-AMOSC), no uso de suas atribuições 
legais, vem perante os interessados em participar do processo licitatório em 
epígrafe, que tem como objeto: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INSUMOS E CORRELATOS – 
FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS, tendo por objeto a contratação de 
fornecedores para atender a demanda dos municípios que fazem parte do Consorcio 
Intermunicipal de Saúde – CIS-AMOSC, de acordo com as condições e 
especificações constantes no presente edital, inclusive em seus anexos, 
notadamente o Anexo I que vincula o Termo de Referência. 

CONSIDERANDO o término da vigência da Ata de Registro de Preços nº 001/2019, 
referente ao Processo Administrativo n.º 02/2019, Pregão Eletrônico n.º 01/2019; 

CONSIDERANDO o CIS-AMOSC, um Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública 
que atende atualmente 52 (cinquenta e dois) Municípios, somando-se 
aproximadamente 560.000 habitantes, através do qual são realizadas aquisições de 
medicamentos (farmácia básica e psicotrópicos), usados constantemente pelos 
pacientes oriundos desses municípios; 

CONSIDERANDO os medicamentos licitados serem imprescindíveis para a 
manutenção da atenção básica à saúde e à rede de especialidades, como também 
em atenção àqueles pacientes que necessitam fazer uso contínuo de determinadas 
drogas; 

CONSIDERANDO que alguns municípios já apresentam falta de medicamento em 
suas farmácias básicas; 

CONSIDERANDO a situação momentânea que estamos vivendo, com a Pandemia 
do Covid-19 em nível Mundial; 

CONSIDERANDO que possíveis adiamentos no certame licitatório acarretariam em 
graves prejuízos aos Entes Consorciados e a população em geral; 

CONSIDERANDO que a alteração no dispositivo do edital não prejudica as 
empresas licitantes na formalização e protocolo da proposta; 

CONSIDERANDO por fim, o equívoco no cadastramento do processo, pelo 
consórcio, no portal de compras públicas. 

 

 



 
                                                                                 

 

Vimos aos presentes Licitantes COMUNICAR, em tempo hábil, que fica alterado o 
EDITAL desta licitação, nos seguintes termos: 

 

I. NO ITEM 7 DO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DA 
PROPOSTA DE PREÇOS DETALHADA DO MELHOR CLASSIFICADO 

 

ONDE SE LÊ: 

 

 7.1Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação.  

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  

 

LEIA-SE:  

 

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 
proposta de preços com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa das propostas. 

7.1.1 O envio dos documentos de habilitação exigidos no edital deverá ocorrer após 
a faze de lances, pelos licitantes vencedores, exclusivamente por e-mail, para o 
endereço: administrativo@cisamosc.sc.gov.br. 

7.2. O envio da proposta, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  

7.2.1. O envio dos documentos de habilitação exigidos no edital deverá ocorrer após 
a faze de lances, pelos licitantes vencedores, exclusivamente por e-mail, para o 
endereço: administrativo@cisamosc.sc.gov.br. 

Fica mantida a data do certame para o dia 18/05/2020, às 09:00h. 
Maiores informações e consultas com a Presidente e Comissão Setorial de Licitação 
no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00h. e das 13:30h às 17:30h, no Telefone: 
(49) 31994900, ou pelo e-mail: administrativo@cisamosc.sc.gov.br. 

Chapecó/SC, em 15 de maio de 2020 

Sônia Mara de Bastiani dos Santos  
Presidenta da Comissão de Licitações  
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