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 ERRATA DO EDITAL 

PROCESSO Nº 022/2023 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 

MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023 

 
 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as exigências do edital em conformidade à atual necessidade da 
secretaria municipal de saúde; 

 
             CONSIDERANDO a necessidade de melhor adequar as exigências do edital para melhor detalhar o objeto desde 
processo; 
                           
             CONSIDERANDO os princípios elencados na Lei Federal 8.666/93; 
  
 
O município de Carandaí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro na lei federal n°8.666/93, e suas alterações, Decide 
incluir os seguintes itens no referido Edital: 
 
 
4.41 – As requisições feitas pelo Pronto Atendimento, em caráter de urgência, deverão ser atendidas em no máximo 15 (quinze) 

minutos e o resultado deve ser apresentado no menor tempo possível. Para isso e pela característica de urgência de tais 

requisições, faz-se necessário que as Instituições credenciadas disponham de equipes habilitadas em regime de plantão 24 

horas para realizar as coletas, processar os materiais, liberar os resultados e ainda, possuam instalações laboratoriais no 

município. 

4.42 – Os dias e horários para a realização da coleta do material será de acordo com a necessidade da Rede municipal de 

saúde, todos os dias da semana, 24 horas por dia, uma vez que podem ocorrer casos de urgência no Pronto Atendimento após 

o horário comercial. 

4.43 - Considera-se exames de urgência aqueles onde haja o risco de saúde para o paciente ou em conformidade com o 

prescrito pelo médico, demais exames solicitados pelo Pronto Atendimento deverão ser deverão ser atendidos em no máximo 

01 (uma) hora e o resultado deve ser apresentado no menor tempo possível. 

4.44 - Nos exames que demandam mais tempo para apresentação de resultados o laboratório Credenciado deverá apresentar 

com antecedência à Secretaria Municipal de Saúde as justificativas e prazo estimado para apresentação do resultado, devendo 

a mesma Secretaria aprovar ou não as justificativas. 

 
*Demais pontos deste Edital permanecem inalterados.  
 Carandaí, 27 de fevereiro de 2023 

 
 

Matheus Alexandre da Silva Carvalho 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


