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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2020 - 

CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS 
 
 

O INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - IMAS, entidade 
Autárquica com sede e foro sito a Rua Professora Amazilia, 613, Centro, União da Vitória 
- PR, CEP 84600-285, inscrita no CNPJ sob o nº 81.650.525/0001-74, através do seu 
Presidente Sr. Gilberto Luís Gonçalves, comunica os interessados a retificação do Edital 
de CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de CREDENCIAMENTO, de Pessoas Jurídicas, 
para a comercialização  medicamentos diretamente aos segurados do Imas, mediante 
apresentação prescrição medica e identificação como segurado deste Instituto. 
 

DO OBJETO: 
 

Credenciamento de Farmácias e/ou Drogarias devidamente constituídas, com a 
finalidade de fornecimento de medicamentos industrializados ou manipulados, que 
comercialize em seu estabelecimento e que possam atender imediatamente as 
necessidades dos beneficiários do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor - IMAS, 
através do fornecimento de medicamento(s) desde que atendidos os requisitos contidos 
no presente Edital.    
 

DA RETIFICAÇÃO 
 
Através do presente termo, fica retificado, o percentual de desconto mínimo para linha 
de medicamentos Genéricos, constante no item 4.1.1 alínea b. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
b) O percentual de desconto mínimo de 40% (quarenta por cento), para linha de 

medicamentos Genéricos (para pagamento pelos beneficiários - dinheiro, cheque, cartão 

débito, cartão credito, etc.) 

 
LEIA -SE:  
 
b) O percentual de desconto mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), para linha de 

medicamentos Genéricos (para pagamento pelos beneficiários - dinheiro, cheque, cartão 

débito, cartão credito, etc.) 

 
DO PRAZO E LOCAL PARA O CREDENCIAMENTO: 

 
Considerando a respectiva retificação, quanto ao percentual de desconto 

constante do edital, informamos que: 
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I - O credenciamento ocorrerá apartir do dia 20/07/2020 das 9h00 às 11h30 e das 13h30 
às 17:30, na sede do Instituto Municipal de Assistência ao Servidor – IMAS, sito a Rua 
Professora Amazilia, 613, Centro, União da Vitória - PR, CEP 84600-285. 
 
II - O Presente Chamamento para CREDENCIAMENTO e o seu registro cadastral estará 
aberto pelo período de 12 meses, podendo os interessados a qualquer tempo no prazo 
de validade deste Chamamento Público realizar a solicitação de seu credenciamento 
junto ao Instituto Municipal de Assistência ao Servidor - IMAS. 

 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 

O edital retificado e seus anexos podem ser obtidos na sede do Instituto Municipal de 
Assistência ao Servidor – IMAS, sito a Rua Professora Amazilia, 613, Centro, União da 
Vitória - PR, CEP 84600-285, ou ainda nos site oficiais: http://www.imas-
segurados.com.br e site http://uniaodavitoria.pr.gov.br/ no Menu “Licitacões”. Outras 
informações pelo email: imassegurados@gmail.com e 
licitação@uniaodavitoria.pr.gov.br ou pelo telefone (42) 3522-1045, e (42) 3521-1228 
das 09:00 às 11:30  e das 13:30 ás 17:00 horas, de Segunda a Sexta-feira. 

 
 
 As demais cláusulas do edital, permanecem inalteradas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

União da Vitória, 17 de julho de 2020 
 
 
 
 

Gilberto Luís Gonçalves 
Presidente 
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