Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2016
Processo Administrativo nº 121/2016
1ª alteração do edital

Objeto: SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS – Consultas e Exames de Imagem, laboratoriais e outros – e
SERVIÇOS DE TERAPIAS ALTERNATIVAS.
Finalidade: Credenciamento
O Município de São Francisco de Paula torna público o presente edital de retificação e ratificação do edital Chamamento
Público em epígrafe para Credenciamento para prestação de serviços médicos especializados, serviços de terapias alternativas
e exames à pacientes do SUS, o qual sofre, no corpo do edital e no seu termo de referência – anexo II -, as seguintes
alterações:
1 – Das alterações
1.1. No corpo do edital:
1.1.1. Corrige a descrição ampla do objeto, a qual passa de “Serviços médicos especializados – consultas e exames de
imagem, laboratoriais e outros –“ para “Serviços médicos especializados – consultas e exames de imagem, laboratoriais e
outros – e serviços de terapias alternativas”.
1.1.2. Corrige o erro material apresentado no subitem 2.3, que passa a ter a seguinte redação: “Os invólucros serão recebidos,
mediante protocolo, pela Comissão Permanente de Licitações, a qual procederá a sua abertura, a análise e o julgamento de
seu conteúdo no dia 04 de abril de 2016, às 14h00min”.
1.2. No anexo II:
1.2.1. Exclui o item 006 da tabela de especialidades médicas – consultas -.
1.2.2. Inclui os itens 74, 75, 76 e 77 com o formato descrito nas tabelas abaixo:
TABELA DE SERVIÇOS DE TERAPIAS ALTERNATIVAS

Item
74
75
76

Valor por procedimento
(em R$)
25,00
20,00
25,00

Descrição
Psicopedagogia
Reiki
Fonoaudiologia

Quantidade/ano
(estimativa)
2.400
2.400
2.400

TABELA DE SERVIÇOS DE TERAPIAS ALTERNATIVAS

Item
77

Valor por hora/serviço
(em R$)
10,00

Descrição
Arteterapia

Quant. horas/ano
(estimativa)
1.040

Os serviços de arteterapia ficam limitados a, no máximo, 20 horas semanais.
2 – Das demais condições
2.1. Ficam ratificadas todas as demais condições do instrumento convocatório e suas alterações anteriores aqui não
expressamente modificadas.
São Francisco de Paula, 1º de março de 2016.
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