EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2022
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL I

O MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA, comunica aos interessados que nos termos do Artigos
21, § 4º, da Lei 8.666/93, o Edital é retificado nos seguintes termos:
Ficam suprimidas as alíneas k), l), m), n), o), e q) do Item 5 do Edital.
Far-se-á a inclusão do seguinte item e alíneas no Item 14 do Edital.
14.3 Para assinatura do contrato a licitante vencedora deverá apresentar no prazo de
até 05 (cinco) dias os seguintes documentos:
a) Registro de Regularidade da empresa no Conselho Regional de Medicina – CRM,
em vigor, ou protocolo de solicitação do referido registro junto ao Conselho;
b) Declaração da empresa indicando o nome, CPF, RG, CRM e endereço de dois
médicos, um titular e um suplente, que irão prestar os serviços ora contratados;
c) Registro no Conselho Regional de Medicina – CRM, em vigor, dos dois profissionais
médicos indicados pela empresa para prestação do serviço;
d) Certidão de Regularidade de inscrição no Conselho Regional de Medicina – CRM,
dos dois profissionais médicos indicados pela empresa para prestação do serviço;
e) Comprovação de que a licitante possui vínculo com os profissionais indicados para
execução do objeto contratado, podendo ser feita das seguintes formas: através de contrato
social em caso de sócios, cópia de CTPS ou contrato de prestação de serviço;
f) Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde –
CNES, como Empresa de Cessão de Trabalhadores da Saúde, tendo em vista a terceirização
da prestação de serviços Atendimento Médico SUS, em Unidade de Saúde do Município.
Os demais termos do edital ficam inalterados e a data para realização da licitação fica
remarcada para o dia 02 de junho de 2022, as 9h30min na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Água Santa.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA SANTA.
Em 18 de Maio de 2022.

EDUARDO PICOLOTTO
Prefeito Municipal

Este edital foi examinado e aprovado
por esta Assessoria Jurídica.
Em ___/___/______.

Divanice Belegante
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