
 

 

1ª ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS FMS Nº. 

001/2020 

O Município de Imaruí/SC, através do Fundo Municipal de Saúde, torna público para 

conhecimento dos interessados, que foi realizado correção no Edital de Licitação de 

Tomada de Preços FMS Nº 001/2020, que tem como objeto a contratação de empresa 

para conclusão da construção da Unidade Básica de Saúde no Centro de Imaruí/SC, 

tendo em vista erros na planilha orçamentárias e cronograma físico financeiro, 

conforme segue: 

1- No Edital de Tomada de Preços FMS Nº 001/2020, segue as seguintes alterações: 

No item 2.2 do edital, onde se lê:  

“O valor estimado para a execução da obra é de R$ 144.127,21 (cento e quarenta e 

quatro mil, cento e vinte e sete reais e vinte e um centavos) cujo valor é estabelecido 

como máximo a ser praticado”.  

Leia-se: “O valor estimado para a execução da obra é de R$ 154.765,14 (cento e 

cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos) 

cujo valor é estabelecido como máximo a ser praticado”. 

No Item 3.1 do edital, onde se Lê: 

“Proj. Ativ.: 1.100 – Programa de Requalificação de UBS -Construção e Ampliação 
Cód. Resumido: 57 
Elemento Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 
Valor: R$ 7.581,81 (sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos). 
Recurso: Recurso Próprio”. 
 
Leia-se: 
“Proj. Ativ.: 1.100 – Programa de Requalificação de UBS -Construção e Ampliação 
Cód. Resumido: 57 
Elemento Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 
Valor: R$ 18.219,74 (dezoito mil, duzentos e dezenove reais e setenta e quatro 
centavos). 
Recurso: Recurso Próprio”. 
 
Tendo em vista que as alterações afetarão na formulação das propostas por parte dos 

licitantes, fica estabelecido novo prazo para entrega dos envelopes até o dia 

25/08/2020 às 08h45min no Setor de Protocolo, e a Sessão Pública para abertura dos 

envelopes no dia 25/08/2020 às 08h00min no Setor de Licitações, em consonância 

com o art. 21, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93. O edital retificado e a adequação do 

Anexo I ficarão à disposição de 2ª a 6ª feira das 08h às 12h no setor de licitação, ou 

pelo e-mail licitacao@imarui.sc.gov.br, ou pelo site www.imarui.sc.gov.br.  

Imaruí, 06 de agosto de 2020. 

 

FRANCISMARI ROSSI LESSA 
Secretária Municipal de Saúde 


