
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Pregoeira Oficial do Município de Carmo do Paranaíba-MG, atendendo o interesse público, a eficácia do 

processo licitatório, torna público a retificação do edital do Pregão Eletrônico nº  017/2021 cujo objeto é a 

contratação de empresa especializada em serviços hospitalares, para prestação de serviços médicos em 

clínica médica geral, para atendimento em unidades próprias de saúde do Município na forma de plantões 

(horário  dos  plantões  especificados),  na  Unidade de  Pronto  Atendimento  e  Centro  de  Atendimento  ao 

COVID na forma de plantões com cobertura do atendimento da urgência e emergência 12 e 24 horas, 

conforme as especificações constantes no Termo de Referência, conforme a seguir:

DO EDITAL:

No item 6.2, inclui-se:

p) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprova  e  atesta  a  prestação  dos  serviços  pertinentes  e  compatíveis  com o  objeto  da  licitação,  em 

características, quantidades e prazos, devendo tais atestados conter: nome e dados de identificação da 

emitente (CNPJ, endereço e telefone), local e data de emissão, nome, cargo, telefone, e-mail e assinatura 

do responsável pelas informações, período de execução da atividade;

q) Alvará Sanitário, em vigor, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal  da sede da 

licitante;

r) Comprovante de REGISTRO ou INSCRIÇÃO da empresa no Conselho Regional de Medicina da 

jurisdição da empresa, comprovando atividade relacionada com o objeto.

s) No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá apresentar os seguintes documentos:

s.1) Comprovante  de  REGISTRO  ou  INSCRIÇÃO  no  Conselho  Regional  de  Medicina  

competente, dos profissionais que atuarão na prestação dos serviços, com a devida comprovação 

de vínculo com a empresa vencedora;

s.2) A Comprovação do vínculo profissional deverá ser feita por meio de apresentação de cópia 

de Carteira de Trabalho (CTPS), ou fichas de registro e empregado que comprove a condição de 

que pertence ao quadro da CONTRATADA, ou contrato social que demonstre a condição de sócio 

do profissional, ou por meio de contrato de prestação de serviços regido pela legislação comum.

Conforme prevê o Parágrafo 4º do Art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93 alterada e consolidada, as alterações 

ora realizadas devem ser divulgadas da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido.

A NOVA DATA FICA MARCADA PARA:

Dia 18/08/2021 às 13:30 horas.

Sítio eletrônico: www.licitanet.com.br
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As demais cláusulas e condições estabelecidas no edital e seus anexos permanecem inalteradas.

Carmo do Paranaíba, 04 de agosto de 2021.

Simeire Silva Moreira Cunha

Pregoeira Oficial
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