
 

 
 

 
RETIRRATIFICAÇÃO Nº 002 AO EDITAL DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES REFERENTE AO PROCESSO ASF Nº 

063/2022 e COLETA DE PREÇOS Nº 013/2022.  

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 item 8.2, da CLAUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS e o ANEXO 

I – Memorial Descritivo; na parte referente ao PRAZO DE ENTREGA e instalação do Grupo Gerador, conforme 

abaixo: 

(...)  

ONDE SE LÊ: 

 “8.2 O prazo de entrega e instalação dos equipamentos, para a primeira contratação será de até 30 (trinta) 

dias após a emissão da ordem de fornecimento e para as demais contratações, 24 (vinte e quatro) horas 

também após a emissão da ordem de fornecimento. 

LEIA-SE:  

“8.2 O prazo de entrega e instalação dos equipamentos, para a primeira contratação será de até 30 (trinta) dias 

após a emissão da ordem de fornecimento e para as demais contratações, 48 (quarenta e oito) horas também 

após a emissão da ordem de fornecimento. 

ANEXO - I MEMORIAL DESCRITIVO 

ONDE SE LÊ: 

O prazo de entrega e instalação do Grupo Gerador será, para a primeira contratação, de até 30 (trinta) dias 

após a emissão da ordem de fornecimento e para as demais contratações, 24 (vinte e quatro) horas também 

após a emissão da ordem de fornecimento. 

 

LEIA-SE:  

O prazo de entrega e instalação do Grupo Gerador será, para a primeira contratação, de até 30 (trinta) dias 

após a emissão da ordem de fornecimento e para as demais contratações, 48 (quarenta e oito) horas também 

após a emissão da ordem de fornecimento. 

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

                                                                         São Paulo 27 de outubro de 2022 

  

Maria Isabel Campos 

 Gerente Corporativa Administrativa  

Associação Saúde da Família 


