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8. FORMA DE PAGAMENTO

e A entrega do objeto será parcelada conforme necessidade da contratante;
e A quantidade deve estar em conformidade com a solicitação efetuada;
e A embalagem deve estar jnviolada e de forma a permitir o adequado

acondicionamento que garanta sua validade na temperatura determinada pelo
fabricante;

* Os medicamentos deverão estar acondicionados em embalagem original da
fabricante, com nome do responsável técnico, lote, data de fabricação e validade
estampada em cada embalagem.

» As apresentações de uso| oral tipo xarope, suspensão, etc., deverão
obrigatoriamente ter copo medida.

Somente serão aceitos os megicamentos que, por ocasião da data de entrega, 0
PRAZO DE VALIDADE SEJAM DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES,

|

SENDO ACEITO CARTA DE TROCA DE VALIDADE.

Ficam mantidas e retificadas as demais disposições e
exigências do edital e dos angxos da presente licitação.

E para que chegue ao conhecimento de todos, foi lavrado esta
Retirratificação, que val publicada no Diário Oficial do
Município além de disponibilizado no sitio oficial do
Município www.novohorizonte.sp.gov.br e na plataforma do
pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias
www. bbmnet licitacoes.com.br

Novo Horizonte, 12 de julho de 2021

ÓNIO BRITO MANTOVANI

efe da Unidade Gestora de Licitações
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