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Uberlândia (MG) 02 de março de 2018. 

 

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 2175/2017  

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR 

PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, ATENDIMENTOS E 

CIRÚRGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS-MG. 
 

 

1.  OBJETO 

 

1.1. A Divisão de Compras e Licitações da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E 

PESQUISA DE UBERLÂNDIA (FAEPU), com sede e administração na Rua Pedro 

Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, CEP: 38.405-323, em Uberlândia, Estado de 

Minas Gerais, e com filial na cidade de Capinópolis, Estado de Minas Gerais, na 

Avenida 107, nº 653, Bairro Campos Elíseos, CEP. 38360-000, inscrita no CNPJ: 

25.763.673/0009-81, comunica que se encontra aberta a Cotação de Preços nº 2175/2017 

para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 

PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, 

ATENDIMENTOS E CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE 

CAPINÓPOLIS, observando as disposições constantes na Cotação de Preços e Memorial 

Descritivo e convida V.S.ª a apresentar proposta. 

 

1.2.  Comunicamos às empresas interessadas de participação na presente cotação, que a mesma se 

encontra disponível no Site do Hospital de Clínicas de Uberlândia, no endereço: 

WWW.hc.ufu.br, ou retirar cópia na Divisão de Compras e Licitações da FAEPU, na 

Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, em Uberlândia(MG), ou ainda 

solicitá-la através do endereço eletrônico: dicol@hc.ufu.br.  

 

2. CRITÉRIOS 

 

2.1. Para as empresas interessadas em enviar propostas, e que estão localizadas fora do município 

de Capinópolis, favor incluir na proposta todas as despesas que considerarem 

necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, tais como: despesas de viagem, 

hospedagem, refeições, táxi, aluguéis, combustíveis, etc.  

 

2.2. A FAEPU elegerá a empresa vencedora para a execução dos serviços, cujo critério de 

escolha será o seguinte: 

a) Documentação 

b) Preço 

http://www.hc.ufu.br/
mailto:dicol@hc.ufu.br
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2.3. Para desempate, será considerada a tradição de prestação de serviços para a FAEPU e 

empresa mais antiga no ramo, comprovada pelo Cartão do CNPJ. 

 

2.4. O preço apresentado na proposta terá que ser fixo e irreajustável durante o período de 12 

(doze) meses. Após esse período o contrato poderá ser renovado por períodos iguais e 

sucessivos, e os preços poderão ser reavaliados mediante acordo entre as partes, tendo como 

base o índice IGP-M/FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo no caso de sua extinção. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO  

 

3.1. Juntamente com a proposta, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

 

a) Dados cadastrais; 

b) Cópia do Contrato Social e última alteração contratual, se existir ; 

c) Cartão CNPJ; 

d) Prova de Regularidade Fiscal, Tributária, Previdenciária e Trabalhista (CND’s); 

e) Alvará de Licença para Funcionamento (cópia autenticada); 

f) 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica (Carta de Referência), com data recente; 

g) Declaração que tomou conhecimento de todas as informações necessárias; sobre a 

Cotação de Preços nº 2175/2017; 

h) Indicação por escrito de um responsável, contendo nome, profissão, estado civil, CPF 

(cópia), Carteira de Identidade (cópia), domicílio, cargo na empresa e Procuração se for o 

caso (cópia autenticada), para fins de assinatura no contrato; 

i) Indicação por escrito de um responsável, contendo nome, CPF (cópia), Carteira de 

Identidade (cópia), para fins de assinatura como testemunha no contrato; 

 

4. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ENTREGA DA PROPOSTA E 

DOCUMENTAÇÃO: 

4.1.  Prazo e horário para entrega da proposta e documentação: Até dia 12/03/2018 às 17h00min. 

 

4.2. Os interessados deverão enviar até a data e horário indicados neste instrumento (item 4.1 

acima), 01 (um) envelope fechado, em cuja parte externa deverá constar os seguintes dizeres: 

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 2175/2017 e DOCUMENTAÇÃO, que deverá ser entregue 

em vias originais pelo correio ou pessoalmente, no seguinte endereço:  

DIVISÃO DE COMPRAS – FAEPU 

RUA PEDRO QUIRINO DA SILVA, Nº 1.154, BAIRRO UMUARAMA 

CEP: 38405-323 – UBERLÂNDIA – MG  

 

 



FAEPU – FILIAL CAPINÓPOLIS 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA 
Avenida 107, nº 653, Bairro Campos Elíseos, Capinópolis-MG – CEP. 38.360-000 

DICOL – DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  

Telefone: (34) 3218-2530/2531 / Fax: (34) 3212-1812 

 

   

 

3 

4.3. Encerrado o prazo para entrega do envelope, qualquer outro documento somente poderá ser 

apresentado, complementado ou substituído pelas empresas participantes, mediante expressa 

autorização da FAEPU. A FAEPU, por sua vez, visando agilizar e viabilizar o processo de 

contratação, e com intuito de preservar o interesse da população usuária do Sistema Único de 

Saúde (SUS), poderá, se necessário e a seu critério, solicitar das empresas participantes, 

apresentação de novos documentos, substituição, complementação ou esclarecimento de 

documentos apresentados. 

4.4. Todos os horários indicados na presente cotação referem-se ao horário de Brasília – DF. 

 

5. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

5.1. Os serviços médicos a serem prestados deverão contemplar os itens citados no MEMORIAL 

DESCRITIVO anexo a esta cotação. 

 

6. CONTRATAÇÃO 

 

6.1. Será firmado com a empresa vencedora, Contrato de Prestação de Serviços, para o período de 

12 (doze) meses. 

 

6.2. O Contrato terá natureza civil e não gera sob nenhuma hipótese o vínculo empregatício dos 

empregados da CONTRATADA em relação à CONTRATANTE e não estabelecerá entre as 

partes nenhuma forma de sociedade, agência, associação, consórcio ou responsabilidade 

solidária, nem se responsabiliza por quaisquer obrigações contraídas pela CONTRATADA. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. A participação na presente COTAÇÃO DE PREÇOS implica na aceitação integral e 

irretratável de todas as condições exigidas na mesma e dos documentos que dela fazem parte 

integrante.  

7.2. A presente Cotação de Preços poderá ser revogada em qualquer uma de suas fases, por 

motivos de oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificados, sem que 

caiba aos respectivos participantes direito a reclamação ou indenização. 

7.3. As dúvidas existentes na interpretação da presente cotação de preços, deverão ser 

encaminhadas à Divisão de Compras e Licitações da FAEPU, pelo e-mail: dicol@hc.ufu.br, 

ou por documento escrito devidamente protocolado, no prazo de até 03 (três) dias antes da 

data de abertura prevista no item 4.1. As respostas serão enviadas via e-mail à empresa 

solicitante.  

7.4. Todos os casos omissos serão resolvidos pela FAEPU, a seu critério. 

 

mailto:dicol@hc.ufu.br
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7.5. Durante a vigência do contrato, a empresa deverá manter as mesmas condições de 

documentação. 

 

8. FORO 

 

8.1. O Foro será o da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas gerais, para solucionar quaisquer 

dúvidas que por ventura vier a existir no decorrer do Contrato, sendo desconsiderado 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

 
01) OBJETO:  

 

1.1. Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços médicos especializados, para 

realização de consulta, atendimento e cirurgias dentro do Hospital Municipal de Capinópolis. 

 

02)  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

  

2.1.1. CARDIOLOGIA:  

a) Atendimento Ambulatorial de 120 (cento e vinte) pacientes/mês com retorno;  

b) VALOR: R$45,00 (quarenta e cinco reais) por consulta. 

 

2.1.2. PEDIATRIA:  

a) Atendimento Ambulatorial de 100 (cem) consultas pacientes/mês com retorno;  

b) VALOR MENSAL: R$5.000,00 (cinco mil reais) fixo por mês. 

c) Atendimento Hospitalar com cobertura integral de partos, internações e atendimentos 

a recém-nascidos, através de plantão não presencial e atendimento presencial; 

d) VALOR POR PARTO NORMAL OU CESARIANA: R$400,00 (quatrocentos 

reais). 

 

2.1.3. GINECOLOGIA: 

a) Atendimento Ambulatorial pacientes/mês com retorno. 

b) VALOR FIXO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para atendimento de 25 consultas 

semanal. 

c) Atendimento Hospitalar para procedimentos eletivos e de urgência e emergência; 

Atendimento Hospitalar para procedimentos eletivos de cirurgias Ginecológicas; 

Inclui acompanhamento diário de pacientes internados pós-cirúrgicos. 

d) VALORES ESTIMADOS: R$420,00 (quatrocentos e vinte reais) histerectomia; 

R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) laqueadura, curetagem, conização, cauterização 

de condiloma, períneo, etc. 

 

2.1.4. OBSTETRÍCIA: 

a) VALOR FIXO: R$ 11.000,00 (onze mil reais) fixo por mês. 

b) Atendimento Hospitalar para procedimentos eletivos e de urgência e emergência; 

Atendimento Hospitalar para procedimentos eletivos de Cirurgias Ginecológicas e 

partos; Inclui acompanhamento diário de pacientes internados pós-cirúrgicos, sem 

limite de consultas e/ou procedimentos. 
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2.1.5. OTORRINOLARINGOLOGIA: Atendimento Ambulatorial de 60 pacientes/mês com 

retorno. 

a) VALOR ESTIMADO: R$65,00 (sessenta e cinco reais) por consulta. 

b) Atendimento de cirurgias no valor por procedimento de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), 04 procedimentos totalizando R$ 2.000,00 por mês. Incluindo o 

acompanhamento diário dos pacientes. 

 

2.1.6. SERVIÇOS DE AUDITORIA MÉDICA: 

a) Realização de Auditoria Médica com a prestação de serviços técnicos na avaliação dos 

prontuários e em todos os procedimentos realizados no Hospital, através de Visita 

Técnica semanal com duração de 02 (duas) horas;  

b) VALOR MENSAL: R$2.120,00 (dois mil cento e vinte reais). 

 

2.1.7. PRONTO ATENDIMENTO (PLANTÃO): 

a) Atendimento Hospitalar com cobertura de plantões presenciais, 24 horas por dia, todos 

os dias da semana. 

b) VALOR ESTIMADO: R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais) plantão diurno e 

noturno. E R$ 400,00 (quatrocentos reais) por plantão quando da necessidade de 

acompanhamento médico para transferências. 

 

2.1.8. ANESTESIOLOGIA:  

a) Atendimentos hospitalares eletivos em 02 (dois) dias semanais de 10 horas;  

b) VALOR ESTIMADO: R$1.500,00 (hum mil, quinhentos reais), cada vinda ao 

hospital realizando os procedimentos conforme necessidades e no máximo 04 

procedimentos. 

 

2.1.9. CIRURGIA GERAL E PEQUENAS CIRURGIAS:  

a) Atendimento Hospitalar para procedimentos eletivos e de urgência e emergência;  

b) Atendimento a cirurgia geral de urgência e emergência, por demanda; 

c) Inclui o acompanhamento diário de pacientes internados pós-cirúrgicos; 

d) Inclui procedimentos de cirurgias de médio porte como (vasculares, herniorrafias, 

hemorroidas, etc.) e pequenas cirurgias ambulatoriais conforme demanda 

encaminhada dos PSFs. 

e) VALOR ESTIMADO: R$500,00 (quinhentos reais) por cada procedimento em um 

número de 12 procedimentos mensais e R$ 50,00 para 60 pequenas cirurgias mensais.  

 

2.1.10. AUXILIAR DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: 

a) Prestar serviço de auxiliar em cirurgias realizadas dentro do hospital quando 

necessário. 
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b) VALOR ESTIMADO: R$ 100,00 (cem reais) por cirurgia. 

c) VALOR ESTIMADO: R$ 150,00(cento e cinquenta reais) por cirurgia. Para 

médico que faça deslocamento de outra cidade para ajuda de custo (gasolina). 

 

2.1.11. FONOAUDIOLOGIA:  

a) Atendimento ambulatorial de paciente/mês com retorno 4 horas por dia 1 vez por 

semana. 

b) VALOR ESTIMADO: R$ 100,00 (cem reais) por hora. 

 

2.1.12. CLÍNICA MÉDICA (INTERNAÇÃO):  

a) Atendimento Hospitalar com cobertura de plantões presencias em duas ou mais visitas 

diárias caso necessário e em regime de sobreaviso por 24h diárias todos os dias da 

semana. 

b) Este serviço terá que ser prestado por no mínimo dois e no máximo três profissionais, 

com escala a ser construída e discutida com os envolvidos. 

c) VALOR ESTIMADO: R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 02 ou no máximo 

03 profissionais. 

 
 

 

 

 


