
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Praça Prefeito Amador Guedes, 165 
Email: licitacao@itanhandu.mg.gov.br 

ADENDO AO EDITAL Nº. 
 

Processo Licitatório nº. 007/2021 
Pregão Eletrônico nº. 005/2021 
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES  DE OXIGÊNIO 
ATMOSFÉRICO PARA OXIGENOTERAPIA, RESPIRADORES AUTOM ÁTICOS PARA USO 
DOMICILIAR E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MAN U
AMBULÂNCIAS E APARELHOS BIPAP E CPAP PARA UTILIZAÇÃ O DE PACIENTES DO 
MUNICÍPIO DE ITANHANDU .
 

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de autotutela, 
podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a Administração Públic
verifica-se a necessidade de serem realizadas adequações ao Edital, a fim de garantir o Princípio da 
Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança Jurídica, visando resguardar os interesses da 
Administração Pública com a melhor contratação po

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu
atribuições, decide acrescentar no Edital 
os acessórios são partes imprescindíveis para a utilização tanto do CPAP quanto do BIPAP, 
edital acrescentando os itens faltantes. Sendo eles:

- Traqueia 

- Válvula de escape 

- Máscara Nasal ou Orofacial

- Umidificador 

Itens estes que devem acompanhar tanto o BIPAP quanto o CPAP.

 
 Fica alterado o Modo de disputa a ser utilizado neste certame
acordo com o determinado no Decreto 

“ Art. 32. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances 
na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada auto
houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. § 1º A 
prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 
tratar de lances intermediários. § 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no 
caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente. § 3º Encerrad
prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela 
equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço 
disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa
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ADENDO AO EDITAL Nº. 032/2020 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE
DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES  DE OXIGÊNIO 
ATMOSFÉRICO PARA OXIGENOTERAPIA, RESPIRADORES AUTOM ÁTICOS PARA USO 
DOMICILIAR E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MAN U
AMBULÂNCIAS E APARELHOS BIPAP E CPAP PARA UTILIZAÇÃ O DE PACIENTES DO 

. 

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de autotutela, 
podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a Administração Públic

se a necessidade de serem realizadas adequações ao Edital, a fim de garantir o Princípio da 
Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança Jurídica, visando resguardar os interesses da 

com a melhor contratação possível. 

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu
acrescentar no Edital a especificação dos acessórios dos respiradores e c

os acessórios são partes imprescindíveis para a utilização tanto do CPAP quanto do BIPAP, 
faltantes. Sendo eles: 

Máscara Nasal ou Orofacial 

Itens estes que devem acompanhar tanto o BIPAP quanto o CPAP. 

Modo de disputa a ser utilizado neste certame, passando para o modo "
o Decreto 10.024/2019, artigo 32. 

Art. 32. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances 
na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando 
houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. § 1º A 
prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois minutos e ocorrerá 

ue houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 
tratar de lances intermediários. § 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no 
caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente. § 3º Encerrad
prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela 

reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço 
ico do art. 7º, mediante justificativa." 
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CONFORME NECESSIDADE, 
DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES  DE OXIGÊNIO 
ATMOSFÉRICO PARA OXIGENOTERAPIA, RESPIRADORES AUTOM ÁTICOS PARA USO 
DOMICILIAR E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MAN UTENÇÃO DAS 
AMBULÂNCIAS E APARELHOS BIPAP E CPAP PARA UTILIZAÇÃ O DE PACIENTES DO 

Por ser prerrogativa da Administração sempre que necessário exercer seu poder de autotutela, 
podendo rever e reformar seus atos, com base nos princípios legais que regem a Administração Pública, 

se a necessidade de serem realizadas adequações ao Edital, a fim de garantir o Princípio da 
Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e Segurança Jurídica, visando resguardar os interesses da 

Diante do exposto, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Itanhandu, no uso de suas 
ios dos respiradores e considerando que 

os acessórios são partes imprescindíveis para a utilização tanto do CPAP quanto do BIPAP, retificamos o 

, passando para o modo "ABERTO" de 

Art. 32. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances 
maticamente pelo sistema quando 

houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. § 1º A 
prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois minutos e ocorrerá 

ue houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 
tratar de lances intermediários. § 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no 
caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente. § 3º Encerrada a sessão pública sem 
prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela 

reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço 
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 E que seja redesignada nova data para realização do Certame, respeitando o prazo legal estampado no 
Art. 4º, V da Lei 10.520/02, vez que diante da retificação do edital se fará necessário nova publicação.
  
 Conforme Decreto 10.024 
Fevereiro de 2021, as 09h:30min para a realização da sessão do Pregão
 
 Esclarecemos que os dias 15, 16 e 17 não serão ponto facultativo na Prefeitura Municipal de 
Itanhandu, portanto contarão para os 
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E que seja redesignada nova data para realização do Certame, respeitando o prazo legal estampado no 
Art. 4º, V da Lei 10.520/02, vez que diante da retificação do edital se fará necessário nova publicação.

 de 20/09/2019, artigo 24, § 3º, fica designada a nova data de 
0min para a realização da sessão do Pregão Eletrônico

que os dias 15, 16 e 17 não serão ponto facultativo na Prefeitura Municipal de 
Itanhandu, portanto contarão para os prazos legais do certame. 

 
Itanhandu, 01 de Fevereiro de 2021 

 
 
 

Marcos Alexandre de Carvalho 
Pregoeiro 
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E que seja redesignada nova data para realização do Certame, respeitando o prazo legal estampado no 
Art. 4º, V da Lei 10.520/02, vez que diante da retificação do edital se fará necessário nova publicação. 

º, fica designada a nova data de 17 de 
Eletrônico. 

que os dias 15, 16 e 17 não serão ponto facultativo na Prefeitura Municipal de 


