
1

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PAULO LOPES

AVISO RETIFICAÇÃO DE EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019O Município de Paulo Lopes torna público para conhecimento dos interessados, que RETIFICOU o edital deCHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019, que tem por objeto a contratação de entidade de direito privadosem fins lucrativos, a ser qualificada como Organização Social na área da saúde, no âmbito do municípiode Paulo Lopes para a gestão, operacionalização e execução dos serviços na Unidade Básica de saúde comHorário estendido – Lucia Elena dos Santos e o Núcleo e Apoio a Saúde da Família (NASF), conformeespecificações, quantitativos, regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços desaúde e demais obrigações no edital.

ONDE SE LÊ NO TERMO DE REFERÊNCIA:

8. VALOR ANUAL DO CONTRATO DE GESTÃO8.2 - O valor previsto para 7 (sete) meses de contrato de gestão é de R$ 495.371,52 (quatrocentos e
noventa e cinco mil, trezentos e setenta e um cinquenta e dois centavos), sendo previsto como valormáximo mensal R$ 70.767,36 (setenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis reais) sendo R$58.738,02 referente a Unidade Básica de Saúde com Horário Estendido  + R$ 12.029,34 referente aoNúcleo de Apoio à Saúde da Família.
ANEXO VII- MODELO DA PROPOSTA ECONÔMICAEntende-se por Proposta Econômica a demonstração dos custos necessários para gestão da UnidadeBásica de Saúde com Horário Estendido para o período de 7 (sete) meses. O Resumo da PropostaEconômica deverá estar fundamentada nas Planilhas de Custos conforme os modelos definidos nesteAnexo. A Proposta Econômica deverá ser apresentada em versão impressa.
LEIA-SE:

8. VALOR ANUAL DO CONTRATO DE GESTÃO8.2 - O valor previsto para 12 (doze) meses de contrato de gestão é de R$ 1.005.483,12 (um milhão e
cinco mil e quatrocentos e oitenta e três reais e doze centavos), sendo previsto como valor máximomensal R$ 83.790,26 (setenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis reais) sendo R$70.767,36 referente a Unidade Básica de Saúde com Horário Estendido  + R$ 13.022,90 referente aoNúcleo de Apoio à Saúde da Família.
ANEXO VII- MODELO DA PROPOSTA ECONÔMICAEntende-se por Proposta Econômica a demonstração dos custos necessários para gestão da UnidadeBásica de Saúde com Horário Estendido para o período de 12 (doze) meses. O Resumo da PropostaEconômica deverá estar fundamentada nas Planilhas de Custos conforme os modelos definidos nesteAnexo. A Proposta Econômica deverá ser apresentada em versão impressa.
Considerando que a alteração promovida influencia diretamente na formulação das propostas de preçoficam prorrogadas as datas para realização da licitação. O Chamamento acontecerá no dia 31/05/2019 ás09h00min na sala de reuniões do Centro Administrativo, localizada no prédio da Prefeitura Municipal dePaulo Lopes.Paulo Lopes, 15  de maio de 2019.

NADIR CARLOS RODRIGUES
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