
FU N D O  MU N I C I P A L  D E  SA Ú D E  D E  CA M P O  A L E G R E  –  SC  

 

 
1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO 16/2021 FMS - PREGÃO ELETRÔNICO 

 
 

Objeto: Registro de Preços para aquisição medicamentos que compõe a REMUNE do 
Município. 

 
Considerando impugnação apresentada pela empresa SUBSTÂNCIA – Farmácia de 

Manipulação e Homeopatia Ltda - CNPJ: 06.039.829/0001-84, em 11 de maio de 2021, 
DECIDE: 

 
 
EXCLUIR os itens 5.25.3.5. e 5.25.3.5.1. do Edital: 

 
5.25.3.5.  Certificado de Boas Práticas de Fabricação/Área Farmacêutica da 
empresa produtora (BPF), para todo medicamento cotado, atualizada (dentro do 
prazo de validade), e identificada com o item do medicamento correspondente, de 
acordo com a proposta. 
5.25.3.5.1. O Certificado de Boas Práticas de Fabricação poderá ser apresentado 
da internet (do respectivo site – órgão emissor) ou publicação no DOU – Diário Oficial 
da União (cópia original, autenticada ou extraída do site da Imprensa Nacional – 
DOU, que deverá conter  o número da página, a data da publicação e a sessão, para 
fins de comprovação no respectivo site). 

 
Por último, ALTERAM-SE todas as datas de abertura, e consequentemente do recebimento da 

proposta, e data de início de disputa de preços, conforme transcreve-se abaixo e que passa a 

vigorar: 

 
Recebimento das Propostas: das 15h do dia 13/05/2021 até as 08h45min do dia 26/05/2021;  
 
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 9h do dia 26/05/2021 no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF. 
 

As demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe 
permanecem inalteradas e em vigor.  

 
Publique-se esta alteração na imprensa oficial deste Município (DOM), no site 

www.campoalegre.sc.gov.br  e no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
Publique-se ainda o Edital consolidado com a 1ª alteração no site do Município 

www.campoalegre.sc.gov.br . 
 

 
Campo Alegre, 13 de maio de 2021. 

 
 

JOCELI DE SOUZA COTHOVISKY 
Secretaria Municipal de Administração 
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