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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 003/2017 - CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

Secretaria Municipal de Saúde  

Chamamento Público para credenciamento de 

profissionais na área de saúde.  

 

 

O MUNICÍPIO DE CHUVISCA comunica aos interessados que está procedendo ao 

CHAMAMENTO PÚBLICO, em horário de expediente, das 8:30h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h, na sala 

do Setor de Licitações, na Avenida 28 de Dezembro, 3000, centro, nesta cidade, para o credenciamento de 

pessoa jurídica, para prestação de serviços de Fisioterapia. 

O credenciamento será executado em conformidade com o que dispõe a Constituição da 

República, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis n° 8.080/1990 e nº 8.142/1990; as normas 

gerais da Lei n° 8.666/1993 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

O presente Edital está sendo retificado nos seguintes itens: 2.3 e 5.1 

 

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

2.3. A vigência do credenciamento á do dia 01/02/2017 até o dia 01/02/2018, podendo ser prorrogada 

até o limite máximo de 60 (sessenta) meses previstos no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento pelos serviços prestados pelo credenciado será efetuado mensalmente, até o décimo 

dia útil de cada mês, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e documentos exigidos. Serão observados 

para o pagamento os valores máximos descritos abaixo, que correspondem a 100% do valor da sessão, não 

podendo ser cobrado do paciente nenhum valor pelo serviço prestado: 

Especialidade Atendimentos média/mês Valor por sessão 

Fisioterapia 200 R$ 12,50 

 

Chuvisca, 31 de Janeiro de 2017. 

 

 

 

JOEL SANTOS SUBDA 

                                                                                                                                    Prefeito de Chuvisca 

 

 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

 

 

 

 

O presente Edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em___/___/20___   

 

 

___________________ 

Assessor(a) Jurídico(a) 


