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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 43/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2018 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

 

O pregoeiro Glener Lorans da Silva Carvalho, designado pela portaria 006 de 26 de fevereiro de 2018, torna público, 

a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do Pregão Presencial 

18/2018, dos anexos I Termo de referencia e IV Modelo de proposta de preços. 

 

Luminárias, 22 de junho de 2018 

 

 

Glener Lorans da Silva Carvalho 

Pregoeiro 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Processo de Licitação Nº 43/2018 

 Pregão N.º 18/2018 

Registro de preços  

 

I- OBJETO:   
1.1. Constitui objeto do presente processo licitatório o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos (plantão, especialidades e 

enfermagem) em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luminárias/MG,  conforme 

especificação constante do termo de referência que consta como anexo deste edital. Conforme especificação abaixo: 

 

II- DESCRIÇAO E QUANTITATIVO: 

 

Ordem Quant. UN. Especificação Marca Valor Unit. TOTAL 

1 200 UN 

SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA 
Clínico Geral- Plantonista da UBS/ diurno- 
qualquer dia da semana. - Horário das 07:01 às 
19:00 horas.Clínico Geral- Plantonista da UBS/ 
noturno- qualquer dia da semana. - Horário das 
19:01 às 07:00 horas. 

 
1.466,6600 293.332,0000 

2 1000 HORA SERVIÇOS GINECOLOGIA 
 

79,1600 79.160,0000 

3 1000 HORA SERVIÇOS DE CLINICO GERAL 
 

79,1600 79.160,0000 

4 500 HORA SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRIA 
 

79,1600 39.580,0000 

5 360 UN 

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 
Enfermeira padrão Plantonistada UBS/ Diurno - 
Qualquerdia da semana. - Horário das07:01 às 
19:00 horas.Plantonista da UBS/ Noturno- 
Qualquer dia da semana –horário das 19:01 às 
07:00horas. 

 
191,6600 68.997,6000 

Total: 3060    
  

1.895,8000 560.229,6000 
 

 

Valor Total Estimado: R$ 560.229,60 (Quinhentos e sessenta mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta 

centavos). 

 

III- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

3.1. Esta contratação se justifica para a prestação de serviços qual seja, contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços médicos (plantão, especialidades e enfermagem) em atendimento às necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Luminárias/MG,  

3.2. A escolha do Sistema de Registro de Preços deu-se com base nos seguintes aspectos: 

a) A contratação de médicos clínicos gerais e especialização são realizados mensalmente, o que autoriza o sistema de 

registro de preços; 

b) os quantitativos são variáveis, ou seja, não se pode defini-los com precisão. 

c) Considerando que a Prefeitura não dispõe de sistema informatizado para uso do tipo eletrônico, opta-se pela forma 

presencial. Ademais, a modalidade pregão tem se mostrado muito eficiente, trazendo grande economia de recursos 

públicos. 

 

IV  - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A): 
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4.1. Prestar o serviço com qualidade, observando as especificações e obrigações exigidas no instrumento 

convocatório, na proposta e nesta de Ata. 

4.2. Respeitar os prazos e as condições especificadas na Ata de registro de preços. 

4.3. Prestar os serviços “in loco”, ou seja, deverão ser realizados no município, nos locais a serem indicados pelo 

responsável pela Secretária Municipal de saúde. 

 

V –DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
5.1. Providenciar local adequado para a prestação do serviço contratado; 

5.2. Fiscalizar e inspecionar a prestação de serviço, podendo rejeitá-lo quando este não atender ao especificado; 

5.3. Pagar no vencimento as faturas apresentadas. 

5.4. Notificar o(a) Contratado(a) sobre as irregularidades encontradas quando do cumprimento deste Contrato, 

informando-lhe o prazo para regularização. 

 

VI- DAS CONDICOES DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado em até  30 dias após o faturamento da nota ou a entrega da nota fiscal ao setor de 

compras da prefeitura. 

6.2. As notas fiscais deverão ser emitidas em conformidade com a ordem de compra emitida pelo setor de compra da 

prefeitura municipal.  

 

VII- DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. O objeto da presente licitação será solicitado conforme necessidade da Secretaria Municipal de saúde, através de 

Ordem de Contratação emitida pelo setor competente, podendo de acordo com a necessidade. 

7.2. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 meses, nos termos constantes da minuta da ata de 

registro de preços a ser firmado com o vencedor; 

7.3. A Administração Municipal convocará o licitante vencedor para firmar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da expedição da convocação, conforme preceitua o Art. 64 da Lei 8.666/93; 

7.4. Caso a empresa convocada para assinar o contrato não o fizer no prazo estabelecido, ficará facultado à 

Administração Municipal proceder à convocação dos licitantes remanescentes na ordem de classificação, conforme 

prevê a legislação de regência; 

 

VIII – DO VALOR ESTIMADO 

8.1. O valor médio estimado para essa contratação, é de R$ 560.229,60 (Quinhentos e sessenta mil, duzentos e 

vinte e nove reais e sessenta centavos). 

8.2. No preço devem estar computadas todas as despesas com alimentação, estadia, transporte de funcionários, 

combustível, transportes, impostos, encargos sociais, tributos, seguros, taxas, descontos e demais ônus incidentes 

sobre o contrato a ser firmado. 

8.3. O preço proposto deverá ser compatível com o praticado no mercado. 

 

Prefeitura Municipal de Luminárias/MG, 22 de Junho de 2018. 

 

 

Glener Lorans da Silva Carvalho 

Pregoeiro 

 

 

 

                   Sueli Silva de Souza Terra 

                              Secretária Municipal de Saúde   
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Processo de Licitação Nº 43/2018 

 Pregão N.º 18/2018 

Registro de preços  

 

I- OBJETO:   
1.1– Constitui objeto do presente processo licitatório o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos (plantão, especialidades e 

enfermagem) em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luminárias/MG,, 

conforme especificação abaixo: 

 

II- DESCRIÇAO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS: 

 

Ordem Quant. UN. Especificação Marca 
Valor 
Unit. 

TOTAL 

1 200 UN 

SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA 
Clínico Geral- Plantonista da UBS/ diurno- qualquer 
dia da semana. - Horário das 07:01 às 19:00 
horas.Clínico Geral- Plantonista da UBS/ noturno- 
qualquer dia da semana. - Horário das 19:01 às 07:00 
horas. 

   

2 1000 HORA SERVIÇOS GINECOLOGIA 
   

3 1000 HORA SERVIÇOS DE CLINICO GERAL 
   

4 500 HORA SERVIÇOS MÉDICOS PEDIATRIA 
   

5 360 UN 

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 
Enfermeira padrão Plantonistada UBS/ Diurno - 
Qualquerdia da semana. - Horário das07:01 às 19:00 
horas.Plantonista da UBS/ Noturno- Qualquer dia da 
semana –horário das 19:01 às 07:00horas. 

   

Total: 3060    
    

 

 

 

 

TOTAL GERAL POR EXTENSO:  

Prazo de validade da proposta: _____________ meses (prazo mínimo: 3 meses). 

 

DECLARO que na presente proposta encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, despesas com 

transporte/fretes até o Município de Luminárias/MG e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

objeto da presente Licitação.  

   Local/Data: 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome da empresa  

representante  

 

 

 

 


