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ERRATA DO PROCESSO Nº 034/2019 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 

 

ONDE SE LÊ:  

 

I – PREÂMBULO 

1.1- CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 
MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE - CISTRI, sediado à Av. dos Eucaliptos, 800, Jardim Patrícia - Uberlândia 
/ MG - Cep: 38.414-123, inscrito no CNPJ sob o nº. 19.455.924/0001-00, torna pública a abertura do Processo 
Licitatório nº 034/2019, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2019, do tipo TÉCNICA E PREÇO com a finalidade 
de selecionar propostas objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de 
consultoria para a análise, a avaliação, a orientação e a definição das estruturas funcionais, reestruturação das 
estruturas dos empregos públicos, mapeamento de atividades e especificações para o aculturamento de modelo de 
gestão de pessoas e estruturação de concurso público do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE - CISTRI. Análise dos custos de 
todas as estruturas definidas, identificação dos impactos financeiros dos quadros de lotação. Elaboração do programa 
de administração dos empregos públicos para a implementação de plano de carreira, treinamento e desenvolvimento 
da liderança quanto à gestão das estruturas definidas e análise do cumprimento de legislações específicas das práticas 
de gestão de pessoas e de departamento pessoal no segmento de consórcios públicos assistenciais, pelo regime de 
execução empreitada por preço global, que será regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, suas posteriores alterações e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as fixadas neste instrumento convocatório. 

1.2- Os envelopes da documentação relativa à “Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta Comercial” 
deverão ser entregues até às 9h do dia 7 de janeiro de 2020 e serão abertos às 9h do mesmo dia na sede do CISTRI, 
sediado à Av. dos Eucaliptos, 800, Jardim Patrícia - Uberlândia / MG - Cep: 38.414-123. 

 

LEIA SÊ: 
 

I – PREÂMBULO 

1.3- CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA 
MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE - CISTRI, sediado à Av. dos Eucaliptos, 800, Jardim Patrícia - Uberlândia 
/ MG - Cep: 38.414-123, inscrito no CNPJ sob o nº. 19.455.924/0001-00, torna pública a abertura do Processo 
Licitatório nº 034/2019, na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2019, do tipo TÉCNICA E PREÇO com a finalidade 
de selecionar propostas objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de 
consultoria para a análise, a avaliação, a orientação e a definição das estruturas funcionais, reestruturação das 
estruturas dos empregos públicos, mapeamento de atividades e especificações para o aculturamento de modelo de 
gestão de pessoas e estruturação de concurso público do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE - CISTRI. Análise dos custos de 
todas as estruturas definidas, identificação dos impactos financeiros dos quadros de lotação. Elaboração do programa 
de administração dos empregos públicos para a implementação de plano de carreira, treinamento e desenvolvimento 
da liderança quanto à gestão das estruturas definidas e análise do cumprimento de legislações específicas das práticas 
de gestão de pessoas e de departamento pessoal no segmento de consórcios públicos assistenciais, pelo regime de 
execução empreitada por preço global, que será regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, suas posteriores alterações e 
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e as fixadas neste instrumento convocatório. 
Os envelopes da documentação relativa à “Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta Comercial” deverão ser 

entregues até às 9h do dia 7 de fevereiro de 2020 e serão abertos às 9h do mesmo dia na sede do CISTRI, sediado à 

Av. dos Eucaliptos, 800, Jardim Patrícia - Uberlândia / MG - Cep: 38.414-123. 

 

 

Uberlândia, 22 de janeiro de 2020. 

 

 

 

CRISTIANI BORGES DE OLIVEIRA 

Pregoeira 
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