ERRATA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS-MG, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ nº. 01.612.493/0001-83, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público nos termos deste
“Edital”, tendo em vista o disposto no Artigo 37 da Constituição Federal, e de acordo com Lei Orgânica do
Município e demais legislações pertinentes, a realização da presente “CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2016,
com vista à realização de procedimento de credenciamento de 4 (quatro) profissionais médicos, com
habilidade em clínica geral, para atender a Estratégica de Saúde da Família (ESF), incluso eventuais
plantões presenciais de 12 horas, bem como para credenciamento de 01 (um) profissional fonoaudiólogo
para atender ao Núcleo de Apoio à Saúde (NASF), incluso serviços de plantões médicos para auxiliar nos
serviços excepcionais de interesse público, objetivando atendimento à população” e necessário se faz
realizar a alteração do instrumento convocatório/edital nos termos nos seguintes termos:
Onde se lê:
ITEM

02

QUADRO 02 – SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS
DESCRIÇÃO MINUCIOSA
Contratação de serviços profissionais de médicos com habilidade em clínica
geral, para a realização de plantões presenciais no Centro de Saúde Parteira
Silvina Evangelista, com carga horária de 12 (doze) horas, com entrada em
serviço às 18:00 horas e saída às 06:00 horas do dia subsequente de
segunda à domingo, e feriados, estimando uma média de 60 (sessenta)
plantões mensais, a serem distribuídos entre os 04 (quatro) profissionais
contratados para a prestação dos serviços conforme detalhado no lote 01
(um) e em conformidade com escalas elaboradas pela Secretaria Municipal
de Saúde.
Valor anual estimado quadro 02 – (60 x 500,00 x 10 meses) >>

VR UNIT.

R$ 500,00

300.000,00

Leia-se:.
ITEM

02

QUADRO 02 – SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS
DESCRIÇÃO MINUCIOSA
Contratação de serviços profissionais de médicos com habilidade em clinica
geral, para a realização de plantões presenciais no Centro de Saúde Parteira
Silvina Evangelista, com carga horária de 12 (doze) horas, com entrada em
serviço às 18:00 horas e saída às 06:00 horas do dia subsequente de
segunda à domingo, e entrada em serviço as 06:00 horas e saída as 18:00
horas de sábado a domingo e feriados, estimando uma média de 60
(sessenta) plantões mensais, a serem distribuídos entre os 04 (quatro)
profissionais contratados para a prestação dos serviços conforme detalhado
no lote 01 (um) e em conformidade com escalas elaboradas pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Valor anual estimado quadro 02 – (60 x 500,00 x 10 meses) >>

VR UNIT.

R$ 500,00

300.000,00
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