
MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR 
RETIFICAÇÃODE EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 71/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2015

 TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO:  Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual contratação de empresa para eventual prestação de serviços
de plantões médicos, para atendimento na Unidade de Saúde da sede do Município de Mercedes.  
Por motivos de força maior,  torna-se necessária a retificação no procedimento licitatório em epígrafe,  nos seguintes
termos:
A) Altera-se o tipo/critério de seleção, nos seguintes termos:

Onde lê-se:
“Menor preço unitário”
Leia-se:
“Menor preço unitário por item”

B) Altera-se o preço total máximo do objeto, conforme disposições do Item 5.2 do Edital, nos seguintes termos:
Onde lê-se:
“O preço total máximo do objeto de presente certame é de R$ 181.192,08 (cento e oitenta e um mil, cento e noventa e

dois reais e oito centavos)”
Leia-se:
“O preço total máximo do objeto de presente certame é de R$ 362.384,16 (trezentos e sessenta e dois mil, trezentos e

oitenta e quatro reais e dezesseis centavos)”

C) O Termo de Referência  do procedimento licitatório  em questão,  em seu Item 2.1,  passa vigorar  com a seguinte
descrição:

2.1 – Serviços     de     Plantão     Médico: 
Descrição dos Serviços: Realização de atendimentos noturnos e feriados. Compreende os chamados serviços médicos de 2ª li-
nha. 
Frequência/Horário de Atendimento: Atendimento conforme tabela constante abaixo;
Local de Atendimento: Unidade de Saúde da Sede Municipal.

ITEM 01 – PLANTÕES NOTURNOS DE DIAS DE SEMANA
Dias de atendimento Período

Segunda-feira Período noturno (das 19:00h às 07:00h)
Terça-feira Período noturno (das 19:00h às 07:00h)
Quinta-feira Período noturno (das 19:00h às 07:00h)
- Valor mensal máximo para a execução do objeto do ITEM 01: R$ 15.099,34 (quinze mil, noventa e nove reais e trinta e
quatro centavos)
- Valor total para a execução do objeto do ITEM 01: R$ 181.192,08 (cento e oitenta e um mil, cento e noventa e dois reais e
oito centavos)

ITEM 02 – PLANTÕES NOTURNOS DE DIA DE SEMANA E INTEGRAL DE DOMINGO
Dias de atendimento Período

Quarta-feira Período noturno (das 19:00h às 07:00h)
Domingo Período diurno (das 07:00h às 19:00h)

Período noturno (das 19:00h às 07:00h)
- Valor mensal máximo para a execução do objeto do ITEM 02: R$ 15.099,34 (quinze mil, noventa e nove reais e trinta e
quatro centavos)
- Valor total para a execução do objeto do ITEM 02: R$ 181.192,08 (cento e oitenta e um mil, cento e noventa e dois reais e
oito centavos)

a) A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência contempla inclusive as datas consideradas feriado, que coincidi-
rem com as datas constantes dos quadros supra.

b) A prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência contempla o eventual acompanhamento de pacientes em situação
de emergência, quando estes assim necessitarem, durante transferência para atendimento em centros médicos especializados.

D) Em razão da alteração efetuada, fica reaberto o prazo de publicação, devendo a abertura das propostas dar-se em 21
de   agosto     de     2015,     às   09  :00h, na sala de Licitações do Paço Municipal, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Centro. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital  completo encontra-se no site  www.mercedes.pr.gov.br.  Demais informações
encontram-se  à  disposição  dos  interessados,  na  Secretaria  de  Planejamento,  Administração  e  Finanças,  na  Prefeitura  do
Município de Mercedes, de segunda a sexta feira, no horário de atendimento ao público: 8:00 às 12:00h e 13:30h às 17:30h.
Telefone: (45)3256-8000.

Mercedes – PR, 10 de agosto de 2015.

Cleci M. Rambo Loffi
Prefeita


