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ADENDO I - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2022 

 

O Município de Luminárias – MG / Poder Executivo torna público que através de seu pregoeiro 

e equipe de apoio, nomeados pela Portaria Nº 004/2022, o ADENDO I, referente às alterações 

conforme abaixo relacionado 

 

1. DO OBJETO (alterado) 

 

1.1 - O objeto desta licitação é o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS E 

COMPLEMENTARES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, sem serviço do 

Departamento Municipal de Recurso Humanos na formalização das relações contratuais 

dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Luminárias/MG.” 

 

2.: JUSTIFICATIVA:  

 

Os Exames Médicos Periódicos integram da Política de Atenção à Saúde e Segurança do 

Trabalho do Servidor Público e constitui um conjunto de avaliações necessárias ao 

acompanhamento da saúde dos servidores. Estes exames objetivam, prioritariamente, a 

preservação da saúde, a partir da avaliação médica e a detecção precoce dos agravos, 

relacionados ou não ao trabalho, por meio de exames clínicos, avaliações laboratoriais e de 

imagens, baseados nos fatores de riscos aos quais os servidores poderão estar expostos no 

exercício das diversas atividades no serviço público. As informações dos exames médicos 

subsidiam o desenvolvimento de ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, bem como 

de ações de vigilância aos ambientes e processos de trabalho. Preservado o sigilo individual, os 

dados dos exames periódicos são registrados em prontuário eletrônico e compõem o perfil 

epidemiológico dos servidores públicos. Para melhor execução dos serviços o julgamento do 

certame será global, pensando na funcionalidade, agilidade e facilidade para as partes 

interessadas: Prefeitura x Servidor. 
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3. Fica alterada a data do certame para o dia 04/01/2023, às 09:30 (dez) horas. 

 

4. Permanecem todas as cláusulas do edital inalteradas. 

 

Luminárias – MG, 23 de dezembro de 2022. 

 

Glener Lorans da Silva Carvalho 

Pregoeiro 


