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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE JACUTINGA – Licitação Pregão n° 

062/2021 - A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, no 

uso de suas atribuições legais e nos termos da legislação vigente, torna público a I Errata ao 

Edital Pregão n° 062/2021, referente à aquisição eventual e futura de medicamentos éticos, 

genéricos e similares, por maior desconto percentual sobre a tabela CMED/ANVISA. 

 

Onde se lê: 

2.4 - Os proponentes deverão apresentar proposta fornecendo percentual de desconto sobre os 

valores constantes dos medicamentos na tabela CMED/ANVISA na parte referente ao PMC 

(Preço Máximo ao Consumidor). No percentual deverão estar incluídos a carga tributária, o 

frete e todas as despesas incidentes, que correrão à conta do licitante. 

 

 

Leia-se: 

2.4 - Os proponentes deverão apresentar proposta fornecendo percentual de desconto sobre os 

valores constantes dos medicamentos na tabela CMED/ANVISA na parte referente ao PMVG 

(Preço Máximo de Venda ao Governo). No percentual deverão estar incluídos a carga 

tributária, o frete e todas as despesas incidentes, que correrão à conta do licitante. 

 

Onde se lê: 

9.1 - O critério de julgamento será o de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A 

TABELA CMED/ANVISA sobre o PMC (Preço Máximo ao Consumidor), observado o item 

2.7 para demandas judiciais, ofertado como determinado no ANEXO I. 
 

Leia-se: 

9.1 - O critério de julgamento será o de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A 

TABELA CMED/ANVISA sobre o PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo), 

observado o item 2.7 para demandas judiciais, ofertado como determinado no ANEXO I. 
 

Inclui-se a cláusula: 

14.2.21 - A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita de Jacutinga não fornecerá as 

seguintes receitas: - Receituário de Controle Especial e Notificação de Receitas 'A' (amarela) 

e 'B' (azul). 
 

A nova data para realização da sessão pública para recebimento das propostas será realizada 

no dia 27 (vinte sete) DE DEZEMBRO DE 2021, AS 14Hrs (QUATORZE HORAS) no 

Paço Municipal, na Rua Prefeito Waldomiro Osório Rodrigues, n° 50, Cachoeira, Santa Rita 

de Jacutinga – MG. Maiores informações tel (32) 3291-1680, email: 

licitacao@srjacutinga.mg.gov.br. 

 

 


