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RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019 

REGISTRO DE PREÇO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 

  E LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE O2 

PROCESSO: 24.092 

 

 

O PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, Sr. Carlos Augusto Brum de Souza, no uso de suas atribuições legais, retifica 

o Edital do Pregão Presencial nº 41/2019, nos itens abaixo relacionados:  

 

NOVA DATA DE ABERTURA: 

Início de Acolhimento de Proposta: 06/11/2019 ÀS 8H30MIN 

Limite para Impugnação: 04/11/2019 ATÉ ÀS 8H30MIN 

Início dos Lances: 06/11/2019 ÀS 8H30MIN  

 
1 – DADOS DO PROCESSO 
 
1.2. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, definidos neste Edital, deverão 
ser entregues à Pregoeira, designado pela Portaria nº 24.857, 28/01/2019, no Centro Administrativo, localizado na 
Rua Expedicionário João Moreira Alberto, nº 181, no dia 06 de novembro de 2019, até às 8h30min, quando será 
realizada a Sessão Pública de abertura. 
 
5 – LOCAL, DATA E HORA DE RECEBIMENTO E DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
5.1. A Sessão Pública será realizada nas dependências da Prefeitura de Tupanciretã, sito na Rua Exp. João Moreira 
Alberto, 181 – Centro, no dia 06 de novembro de 2019, às 8h30min, quando os interessados deverão apresentar os 
envelopes nº 1 - Proposta de Preços e nº 2 - Documentos de Habilitação ao Pregoeiro. 
 
6 - DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1. As empresas interessadas, através de seus representantes legais, poderão credenciar-se, mediante 
apresentação de documento próprio, junto ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, das 8 horas às 8h20min, do dia 06 
de novembro de 2019, que, devidamente identificados e credenciados por meio legal, serão os únicos admitidos a 
intervir no procedimento licitatório. 
 
8 - DA HABILITAÇÃO 
 
8.1.2. Os proponentes interessados na autenticação de cópias, por funcionário da unidade que realiza a licitação, 
deverão solicitar a autenticação até às 8h20min do dia 06/11/2019, comparecendo ao Setor de Licitações da 
Prefeitura de Tupanciretã com as cópias e os documentos originais. 
 

2 – DA RETIFICAÇÃO 
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2.1 A retificação é para correção das quantidades dos itens 3 e 4 do edital, constantes do Anexo I – Modelo Proposta 

e Anexo II - Preço de Referência, que passam a ter a seguinte redação: 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019 

ANEXO I – MODELO DA PROPOSTA 

FORNECEDOR:  

CNPJ:         

ENDEREÇO:      FONE/E-MAIL: 

CIDADE:      CEP:   ESTADO:                 

TEL:                                                                             E-MAIL:   

REPRESENTANTE LEGAL:                                    CPF:                        

BANCO:      AGÊNCIA:  CONTA: 

Item Código Descrição 
Quant. 

Estimada 
Apres. 

Valor 
Unitário  

Valor  
Total 

1 7232 

Carga de oxigênio medicinal, 

cilindro de 1 m³, com 

fornecimento de cilindro em 

comodato 

180 Carga   

2 7233 

Carga de oxigênio medicinal, 

cilindro de 3m³ a 4m³, com 

fornecimento de cilindro em 

comodato 

384 Metro cúbico   

3 7559 

Carga de oxigênio medicinal, 

cilindro de 6m³ a 8m³, com 

fornecimento de cilindro em 

comodato 

9000 
Metro 
cúbico 

  

4 13056 

Locação de Concentrador de 

Oxigênio, acompanhado de kit 

contendo um regulador de 

pressão fixa para O², fluxômetro 

para O², uma cânula nasal e 

umidificador para O², bem como 

um cilindro backup com carga 

mínima de 1m³  

300 Unidade   
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DECLARAÇÕES 
 
1. Declaramos que os preços dos produtos cotados na proposta compreendem todas as despesas com impostos, 

taxas, frete, seguros, fornecimento de cilindros, acessórios, descartáveis e transporte dos produtos e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto desta licitação. 

 

2. Declaramos que os produtos cotados (cargas de oxigênio medicinal, concentrador de oxigênio, regulador de 

pressão e fluxômetro) possuem todos os registros e licenças solicitadas no item 8.2.4 – Documentação de 

Qualificação Técnica do edital 

 

3. Declaramos que entregaremos os produtos de forma parcelada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados 

da emissão da Nota de Empenho e encaminhamento da mesma via e-mail, sem ônus para o município. 

 
4. Declaramos que estamos cientes de que as cargas de oxigênio medicinal e os concentradores de oxigênio deverão 
ser entregues nos seguintes locais: Residências dos usuários; Unidades de atendimento à saúde; Hospital de 
Caridade Brasilina Terra; Ou em outro endereço que a Secretaria Municipal da Saúde determinar (dentro da área 
urbana do município). 
 
5. Declaramos que iniciaremos o fornecimento dos produtos no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 

homologação do processo licitatório. 

 

6. Declaramos que prestaremos assistência técnica no prazo máximo de 24 horas, bem como substituiremos os 

acessórios/descartáveis com periodicidade máxima de seis meses. 

 
7. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

 

DATA: _______________________________ 
 
 
 

_________________________________________________ 
Identificação e assinatura do representante legal  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2019 

ANEXO II – PREÇO DE REFERÊNCIA 

 
 

Item Código Descrição Qtde Apres. 
Valor 

Unitário 

1 7232 

Carga de oxigênio medicinal, cilindro de 1 

m³, com fornecimento de cilindro em 

comodato 

180 Carga 72,50 

2 7233 

Carga de oxigênio medicinal, cilindro de 

3m³ a 4m³, com fornecimento de cilindro 

em comodato 

384 
Metro 
cúbico 

25,00 

3 7559 

Carga de oxigênio medicinal, cilindro de 

6m³ a 8m³, com fornecimento de cilindro 

em comodato 

9000 
Metro 
cúbico 

20,00 

4 13056 

Locação de Concentrador de Oxigênio, 

acompanhado de kit contendo um 

regulador de pressão fixa para O², 

fluxômetro para O², uma cânula nasal e 

umidificador para O², bem como um 

cilindro backup com carga mínima de 1m³  

300 Unidade 400,00 

 
 

As demais cláusulas e condições do edital do Pregão Presencial nº 41/2019 continuam inalteradas. 

 

Tupanciretã, 22 de outubro de 2019. 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza, 
Prefeito de Tupanciretã/RS 

 
 

                Visto 

________________________________ 

Assessoria Jurídica do Município 


