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AVISO DE RETIFICAÇÃO CREDENCIAMENTO Nº 1/2021 

 
 

 Comunica-se aos interessados a RETIFICAÇÃO do Credenciamento Nº 
01/2021, publicado no Diário Oficial do Município de Comendador Gomes– 
PAG. 1 dia 03 de fevereiro de 2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COMENDADOR GOMES-MG, por meio de sua Presidente da Comissão da 
Comissão de Licitação, nomeada por força das disposições contidas na 
Portaria n 1161/2021 do dia 04 de Janeiro de 2021, com base no memorando 
N. 014/2021 espedido pela Secretaria Municipal de Saúde, RETIFICA: I - 
Retificação do CREDENCIAMENTO nº 01/2021 altera o OBJETO. Página 01- 
tirar uma especialidade de pediatria que se encontra duplicado – incluir a 
especialidade de Dermatologia e Psiquiatria; na página 05 na seção III, 3.2 d, 
acrescentar certificação de especialização ou título de especialista e incluir 
psiquiatria do rol de especialidades; na página 14 tirar uma especialidade de 
Pediatria que se encontra duplicado-Incluir a especialidade de Dermatologia e 
Psiquiatria; na página 15 no item 001 alterar o valor de R$ 86.400,00 para 
96.000,00, no item 003 alterar para médico cirurgião geral, no item 004 alterar 
de R$ 240.000,00 para R$ 60.000,00 e a quantidade de 48 para 12, no item 
005 alterar o valor de R$ 86.400,00 para R$ 96.000,00; na página 16 item 008 
mudar a quantidade de 24 para 12, o limite de atendimento de 02 para 01 por 
mês e o valor de R$ 96.000,00 para 24.000,00; excluir item 10; na página 17 
vai alterar a quantidade de 120 para 12 serviços no valor de R$ 2.800,00 
mensais, alterando o valor total de R$ 42.000,00 para R$ 36.000,00; ainda na 
página17alterar o valor estimado do credenciamento; sendo assim alterar 
esses itens também no modelo de proposta na página 31, alterando o valor 
estimado pelos serviços.  
OS DEMAIS ITENS E SUBITENS DO CITADO CREDENCIAMENTO 
PERMANECEM INALTERADOS. Comunicamos ainda que o ultimo dia para se 
credenciar está mantido para o dia 01/03/2020 até as 13h00min.  
 O Credenciamento Retificado encontra se disponível no endereço eletrônico 
https://comendadorgomes.mg.gov.br/ e na página 
http://pmcomendadorgomes.domeletronico.com.br/views/site/index.php ou 
quanto a esclarecimentos (dúvidas), através de e-mail: 
licita@comendadorgomes.mg.gov.br - telefone (34) 3423-0115. 

Comendador Gomes-MG, 16 de fevereiro de 2021. 

 

SAMANTA PAULA CAMPOS 

Presidente da Comissão da Comissão de Licitação 
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