
       PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI             
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
SETOR DE LICITAÇÕES 

 
 
 

 
      
Rua Zeferino de Lima, 117, Centro  - CEP 12.930 - 000  -  Fone (011) 4015 6212/4015 6214/4015 6216  

TUIUTI - SP 
E-mail:  prefeituratuiuti@ig.com.br 

 

 - 1 -

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2013 

 

A Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP torna público e CONVIDA interessados 
em participar do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2013, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 
Objeto: O objeto do presente contrato é o fornecimento de serviços médicos especializados, 
prestados de forma mensal conforme segue: - Clinica geral até 160 (cento e sessenta) horas 
mensais; Pediatria até 100 (cem) horas mensais; Ginecologia até 60 (sessenta) horas mensais; 
Psiquiatria até 60 (sessenta) horas mensais; Odontologia até 80 (oitenta) horas mensais; até 
10 (dez) técnicos de enfermagem para atuar em plantões 24 (vinte e quatro) horas no SAMU e 
no serviço de Atendimento do Centro Saúde Padre Cezar Córneo e Centro de Especialidades, 
bem como em outros locais que se fizer necessário (Os Técnicos Efetivamente Contratados 
Deverão Contar com Registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social, Percebendo 
Todos os Benefícios Trabalhista), Farmacêutico até 80 (oitenta) horas mensais, Cardiologista 
até 40 (quarenta) horas mensais, Geriatra até 40 (quarenta) horas mensais, para atendimento 
no Centro Saúde Padre Cezar Córneo no Município de Tuiuti, bem como em outros locais 
segundo a conveniência da Administração Municipal, durante os dias da semana de segunda a 
sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas, conforme escala a ser determinada pelo Departamento de 
Saúde, devendo a contratada ser responsabilizada pelo atendimento a todas as consultas nas 
modalidades do dia, até o final do período contratado, ou seja, 8:00 horas de atendimento 
diários.  

Que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 
com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 

O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 19/06/2013 a partir das 09:30 
horas. A partir deste horário a Pregoeira estará recebendo os Envelopes nº 1 (Proposta 
de Preços) e nº 2 (Habilitação), bem como o credenciamento dos interessados em 
participar do certame. LOCAL: Setor de Licitação da Prefeitura – Rua Zeferino de Lima, nº 
117 - Centro, Tuiuti - SP. 

 
O Edital em inteiro teor e informações estarão à disposição dos interessados 

de 2ª a 6ª feira, das 13:00 às 17:00 horas, na Prefeitura Municipal de Tuiuti, Seção de 
Licitação, na Rua Zeferino de Lima, nº. 117, Centro – Tuiuti -SP – CEP: 12.930-000, telefone 
(11) 4015-6216/4015-6214/4015-6212. 

 
Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, 06 de junho de 2013. 

 
 

SOLANGE APARECIDA DE LIMA MARIANO 
Pregoeira 


