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RETIRRATIFICAÇÃO Nº 001 AO EDITAL DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES REFERENTE AO 

PROCESSO ASF Nº 036/2022 e COLETA DE PREÇOS Nº 003/2022. 

 

A ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA (“ASF”) torna público a presente retirratificação referente ao 

referido PROCESSO em epígrafe, RETIRRATIFICANDO o presente de forma que passarão a ter a 

seguinte redação: 

 

Retifica-se o chamamento à seleção de fornecedores, cuja data de realização do certame consta 

marcada para 23/08/2022 às 10h00min, no qual deve ser considerada data de realização do 

certame em 30/08/2022 às 10h00min, conforme texto abaixo: 

 

Onde se lê: 

 

DATA DA REALIZAÇÃO:   23/08/2022 

HORÁRIO: 10h00min 

 

(...) 

 

“A sessão de processamento do certame será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, no dia 

23/08/2022 às 10h00min e será conduzida pelo Responsável do Certame, com o auxílio da Equipe de 

Apoio.” 

 

“Os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação das empresas 

interessadas deverão estar rubricados no fechamento e serem entregues na recepção da Associação 

Saúde da Família, no endereço acima mencionado, até as 16h00min do dia 22/08/2022, contendo os 

seguintes dizeres:” 

 

 

Leia-se: 

DATA DA REALIZAÇÃO:   30/08/2022 

HORÁRIO: 10h00min 

 

(...) 
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“A sessão de processamento do certame será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, no dia 

30/08/2022 às 10h00min e será conduzida pelo Responsável do Certame, com o auxílio da Equipe de 

Apoio.” 

 

“Os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação das empresas 

interessadas deverão estar rubricados no fechamento e serem entregues na recepção da Associação 

Saúde da Família, no endereço acima mencionado, até as 16h00min do dia 29/08/2022, contendo os 

seguintes dizeres:” 

 

Permanecem inalteradas e ratificados os demais itens do Edital do referido processo. 

São Paulo 18 de agosto de 2022 

 

 

Maria Isabel Campos 
Gerente Corporativa Administrativa 

Associação Saúde da Família 


