
 
 

RETIFICAÇÃO 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis, pessoa jurídica de direito público interno, com 

endereço na Rua 07 de setembro, n. 1.600, centro, Lacerdópolis/SC, CEP 89660-000, CNPJ 

11.417.744/0001-22, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde e Assistência 

Social, Ticiana Goreti Moreira, comunica, em virtude do e-mail enviado na data de ontem por 

Elis Maria Madruga Rodrigues (Terapeuta Ocupacional, CREFITO 10 18442/TO), a retificação 

do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2021, processo licitatório n. 01/2021, 

emitido em 30/07/2021, que tem por objeto o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses 

para eventual contratação futura e parcelada, com recursos próprios e/ou vinculados, através da 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social (Fundo Municipal de Saúde), de pessoa(s) 

física(s) e/ou jurídica(s) interessada(s) na prestação de serviços de sessões de hidroterapia e 

terapia ocupacional aos pacientes encaminhados pelo serviço de Assistência Social, FMS e 

demandas judiciais, cuja descrição, quantidades, valores máximos e condições estão no tópico 

02 (OBJETO) do edital, para constar as seguintes alterações: 

 

Onde se lê: 

 

02 - OBJETO  

[...] 

2.8 - O local da realização das sessões de Terapia Ocupacional será na Unidade Básica de 

Saúde, nos horários pré-agendados pela Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município 

de Lacerdópolis/SC. 

 

Leia-se: 

 

02 - OBJETO  

[...] 

2.8 - O local da realização das sessões de Terapia Ocupacional poderá ser na Unidade 

Básica de Saúde do Município de Lacerdópolis ou na clínica/consultório do licitante 

(limitado a uma distância de 50 km), nos horários pré-agendados pela Secretaria de Saúde e 

Assistência Social do Município de Lacerdópolis/SC. 

 

Diante dessa retificação, considera-se republicado o edital e, com isso, alterado o prazo para 

entrega e abertura dos envelopes que era 13/08/2021, às 14h00min, para 17/08/2021, às 

14h00min. 

 

Mantêm-se inalteradas as demais disposições do edital. 

 

Lacerdópolis/SC, 03 de agosto de 2021. 

 

Fundo Municipal de Saúde de Lacerdópolis 

Secretária Municipal de Saúde e Assistência Social 

Ticiana Goreti Moreira 


