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DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 011/2021 

INEXIGIBILIDADE N.º 005/2021 

O MUNICIPIO DE CANTAGALO-MG, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Credenciamento de pessoa física e/ou 

jurídica, para prestação de Serviços Médicos para atuar no Programa Saúde da Família- PSF, Farmacêutico, Dentista, 

Nutricionista, Psicólogo, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro e Assistente Social nos quantitativos e especificações 

contidas no anexo I do presente edital de Licitações. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no 

site http://www.cantagalo.mg.gov.br. Outras informações podem ser obtidas pelo Telefone:(33)3411-9001. Simone 

Vieira Santos. 

ERRATA 

EDITAL INEXIGIBILIDADE N.º 005/2021 

O município de Cantagalo-MG comunica aos interessados no edital supracitado que onde se lê: 

11.1. As empresas ou pessoas físicas interessadas em participar do credenciamento, respectivamente a sua área, 

deverão possuir como finalidade a prestação de serviços da seguinte dos seguintes serviços: 

ITEM DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 

 
01 

Contratação de 02 (um) Profissional para prestação de serviços de 
FARMACÊUTICO. 
O Profissional deverá prestação de serviços listados abaixo e em 
atendimentos aos programas existentes no município junto à Unidade 
de Saúde, sob a supervisão do Secretário Municipal de Saúde, deverá o 
profissional prestar serviços cumprindo uma carga horária de 40 
horas semanais, a serem distribuídas de acordo com o planejamento 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

MÊS  

11 

 
 
R$ 2.750,00 
 
 
 
 

 

 
02 

Contratação de 01 (um) Profissional para prestação de serviços de 
MÉDICO para atendimento da demanda da Unidade Básica de Saúde 
do município de Cantagalo-MG, cumprindo carga horária de 40 horas 
semanais. 
O Profissional deverá prestar serviços na Unidade Básica de Saúde, sob 
a supervisão do Secretário Municipal de Saúde. 
 

MÊS 11  R$ 12.000,00 

 
03 

Contratação de 01 (um) Profissional para prestação de serviços de 
NUTRICIONISTA, sendo o atendimento da seguinte forma: cumprindo 
carga horária de 40 horas semanais. A serem distribuídas de acordo 
com o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde 

 

MÊS 11 R$ 1.500,00 

04 Contratação de 03 (Três) Profissionais para prestação de serviços 
ENFERMEIRO, sendo o atendimento da seguinte forma: cumprindo 
carga horária de 40 horas semanais. a serem distribuídas de acordo 
com o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. 
Contratação de 01 (um) Profissional para o atendimento em 
especial para enfretamento da pandemia do coronavírus COVID 
19 

MÊS 11 R$  

2600,00 
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05 Contratação de 01 (um) Profissional para prestação de serviços de 
DENTISTA, sendo o atendimento da seguinte forma: cumprindo carga 
horária de 20 horas semanais. A serem distribuídas de acordo com o 
planejamento da Secretaria Municipal de Saúde 

. 

MÊS 11 R$ 2.500,00 

06 Contratação de 02 (dois) Profissional para prestação de serviços de 
TECNICOS EM ENFERMAGEM sendo o atendimento da seguinte 
forma: cumprindo carga horária de 30 horas semanais. A serem 
distribuídas de acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
Contratação de mais 01 (um) Profissional para prestação de 
serviços de TECNICOS EM ENFERMAGEM para o atendimento em 
especial ao enfretamento da pandemia do coronavírus COVID 19. 

Mês 11 R$ 1.100,00 

07 Contratação de 01 (um) Profissional para prestação de serviços de 
PSICÓLOGO para prestar serviços de assistência de famílias, sendo o 
atendimento da seguinte forma: cumprindo carga horária de 30 horas 
semanais. O atendimento em especial para enfretamento da pandemia 
do coronavírus COVID 19. 

Mês 11 R$ 

1.500,00 

08 Contratação de 02 (dois) Profissionais para prestação de serviços de 
ASSISTENTE SOCIAL para prestar serviços de assistência de famílias, 
sendo o atendimento da seguinte forma:  
Sendo o atendimento da seguinte forma: cumprindo carga horária de 
30 horas semanais. 
 

Mês 11 R$ 

1.500,00 

09 Contratação de 01 (um) Profissional para prestação de serviços de 
ASSISTENTE SOCIAL para prestar serviços de assistência de famílias, 
sendo o atendimento da seguinte forma:  
Sendo o atendimento da seguinte forma: cumprindo carga horária de 
40 horas semanais. 
 

Mês 11 R$ 

2.000,00 

10 01 (um) profissional médico generalista/clinico geral para o 
atendimento em especial para enfretamento da pandemia do 
coronavírus COVID 19 de 6 horas/dia (noturnos).  
Plantões presenciais semanais, 06 h por dia (noturno). 

Mês 11 R$ 

8.000,00 

LEIA-SE 

11.1. As empresas ou pessoas físicas interessadas em participar do credenciamento, respectivamente a sua área, 

deverão possuir como finalidade a prestação de serviços da seguinte dos seguintes serviços: 

ITEM DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 

 
01 

Contratação de 02 (um) Profissional para prestação de serviços 
de FARMACÊUTICO. 
O Profissional deverá prestação de serviços listados abaixo e em 
atendimentos aos programas existentes no município junto à 
Unidade de Saúde, sob a supervisão do Secretário Municipal de 
Saúde, deverá o profissional prestar serviços cumprindo uma 
carga horária de 40 horas semanais, a serem distribuídas de 
acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. 

MÊS  

11 

 
 
R$ 2.979,16 
 
 
 
 

 
 
02 

Contratação de 01 (um) Profissional para prestação de serviços 
de MÉDICO para atendimento da demanda da Unidade Básica de 
Saúde do município de Cantagalo-MG, cumprindo carga horária 
de 40 horas semanais. 
O Profissional deverá prestar serviços na Unidade Básica de 
Saúde, sob a supervisão do Secretário Municipal de Saúde. 
 

MÊS 11  R$ 

12.000,00 

 
03 

Contratação de 01 (um) Profissional para prestação de serviços 
de NUTRICIONISTA, sendo o atendimento da seguinte forma: 
cumprindo carga horária de 40 horas semanais. A serem 

MÊS 11 R$ 1.625,00 
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distribuídas de acordo com o planejamento da Secretaria 
Municipal de Saúde 

 
04 Contratação de 03 (Três) Profissionais para prestação de 

serviços ENFERMEIRO, sendo o atendimento da seguinte forma: 
cumprindo carga horária de 40 horas semanais. a serem 
distribuídas de acordo com o planejamento da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Contratação de 01 (um) Profissional para o atendimento em 
especial para enfretamento da pandemia do coronavírus 
COVID 19 

MÊS 11 R$  

2.600,00 

05 Contratação de 01 (um) Profissional para prestação de serviços 
de DENTISTA, sendo o atendimento da seguinte forma: 
cumprindo carga horária de 20 horas semanais. A serem 
distribuídas de acordo com o planejamento da Secretaria 
Municipal de Saúde 

. 

MÊS 11 R$ 2.708,33 

06 Contratação de 02 (dois) Profissional para prestação de serviços 
de TECNICOS EM ENFERMAGEM sendo o atendimento da 
seguinte forma: cumprindo carga horária de 30 horas 
semanais. A serem distribuídas de acordo com o planejamento 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
Contratação de mais 01 (um) Profissional para prestação de 
serviços de TECNICOS EM ENFERMAGEM para o 
atendimento em especial ao enfretamento da pandemia do 
coronavírus COVID 19. 

Mês 11 R$  

1.191,66 

07 Contratação de 01 (um) Profissional para prestação de serviços 
de PSICÓLOGO para prestar serviços de assistência de famílias, 
sendo o atendimento da seguinte forma: cumprindo carga 
horária de 30 horas semanais. O atendimento em especial para 
enfretamento da pandemia do coronavírus COVID 19. 

Mês 11 R$ 

1.625,00 

08 Contratação de 02 (dois) Profissionais para prestação de 
serviços de ASSISTENTE SOCIAL para prestar serviços de 
assistência de famílias, sendo o atendimento da seguinte forma:  
Sendo o atendimento da seguinte forma: cumprindo carga 
horária de 30 horas semanais. 
 

Mês 11 R$ 

1.625,00 

09 Contratação de 01 (um) Profissional para prestação de serviços 
de ASSISTENTE SOCIAL para prestar serviços de assistência de 
famílias, sendo o atendimento da seguinte forma:  
Sendo o atendimento da seguinte forma: cumprindo carga 
horária de 40 horas semanais. 
 

Mês 11 R$ 

2.166,66 

10 01 (um) profissional médico generalista/clinico geral para o 
atendimento em especial para enfretamento da pandemia do 
coronavírus COVID 19 de 6 horas/dia (noturnos).  
Plantões presenciais semanais, 06 h por dia (noturno). 

Mês 11 R$ 

8.000,00 

 
 

SEGUNDA-FEIRA, 08 DE MARÇO DE 2021. 
Art. 3º Esta Publicação entra em vigor na data de sua publicação. 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 

Não houve expediente 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

Não houve expediente
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