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PREGÃO ELETRÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG
Pregão Eletrônico

Nº 00147/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

25.534.201/0001-08 - BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA
Unidade de
Critério de Valor
ItemDescrição
Quantidade
Fornecimento
(*)
1 Tratamento
Dependência
UNIDADE
365
R$ 329,1100
Química

Valor
Valor Global
Unitário
R$ R$ 112.785,0000
309,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Internação feminino adulto. Tratamento de álcool e drogas especializados em adultos
do sexo feminino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra terapeuta ocupacional, psicólogos, enfermeiros, medico clinico
geral, assistente social, nutricionista, professor de educação física. interação com a família (grupo terapêutico familiar com o
dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal / inclusão, alimentação, hospedagem,
atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica.

2

Tratamento
Química

Dependência

UNIDADE

365

R$ 378,3300

R$ R$ 123.735,0000
339,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Internação feminino menores. Tratamento de álcool e drogas especializados em
menores de idade do sexo feminino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra terapeuta ocupacional, psicólogos,
enfermeiros, medico clinico geral, assistente social, nutricionista, professor de educação física. interação com a família (grupo
terapêutico familiar com o dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal / inclusão,
alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica. obs: o art. 123 da lei 8.069/90 impõe que essa
gravosa medida socioeducativa haverá de ser cumprida "em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado
ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração".

3

Tratamento
Química

Dependência

UNIDADE

730

R$ 346,4500

R$ R$ 252.580,0000
346,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Internação masculino adulto. Tratamento de álcool e drogas especializados em adultos
do sexo masculino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiros, medico
clinico geral, assistente social, nutricionista, professor de educação física. interação com a família (grupo terapêutico familiar com o
dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal / inclusão, alimentação, hospedagem,
atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica.

4

Tratamento
Química

Dependência

UNIDADE

365

R$ 304,3300

R$ R$ 110.960,0000
304,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Internação masculino menores. Tratamento de álcool e drogas especializados em
menores de idade do sexo masculino. Equipe profissional no tratamento: médico psiquiatra terapeuta ocupacional, psicólogos,
enfermeiros, medico clinico geral, assistente social, nutricionista, professor de educação física. interação com a família (grupo
terapêutico familiar com o dependente químico dentro da clínica uma vez por mês). relatório mensal, tratamento mensal / inclusão,
alimentação, hospedagem, atividades, medicação, são de responsabilidade da clínica. obs: o art. 123 da lei 8.069/90 impõe que essa
gravosa medida socioeducativa haverá de ser cumprida \"em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele
destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração\".

5

Terapia - Psiquiatria

UNIDADE

365

R$ 600,5300

R$ R$ 219.000,0000
600,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema fechado feminino menor. Psiquiatria feminino menor de idade. Contendo
atendimento ambulatorial (consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e emergências,
transtornos agudos e crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo. Atividades desenvolvidas pela
equipe multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo médico clínico, atendimento médico das
intercorrências clínicas pelo plantão médico 24 horas, grupos operativos, atividades terapêuticas desenvolvidas pela terapia
ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas especiais prescritas pelo médico clínico e executadas pela
nutricionista. Estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições, atendimento diário pela equipe multiprofissional (nutricionista,
psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico) e cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos
utilizados pelo paciente a ser internado.

6

Terapia - Psiquiatria

UNIDADE

365

R$ 369,1100

R$ R$ 134.685,0000
369,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema fechado feminino. Psiquiatria feminino contendo atendimento ambulatorial
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(consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e emergências, transtornos agudos e crônicos;
internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo. atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional:
atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo médico clinico, atendimento médico das intercorrências clinicas pelo
plantão medico 24 horas, grupos operativos, atividades terapêuticas desenvolvidas pela terapia ocupacional, atendimento familiar,
atendimento nutricional e dietas especiais prescritas pelo médico clinico e executadas pela nutricionista. estão inclusas no valor fixo
mensal: 5 refeições, atendimento diário pela equipe multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta
ocupacional, educador físico) e cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.

7

Terapia - Psiquiatria

UNIDADE

365

R$ 349,0000

R$ R$ 127.020,0000
348,0000

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema fechado masculino menor. Psiquiatria masculino menor de idade. Contendo
atendimento ambulatorial (consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e emergências,
transtornos agudos e crônicos; internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo. Atividades desenvolvidas pela
equipe multiprofissional: atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo médico clínico, atendimento médico das
intercorrências clinicas pelo plantão médico 24 horas, grupos operativos, atividades terapêuticas desenvolvidas pela terapia
ocupacional, atendimento familiar, atendimento nutricional e dietas especiais prescritas pelo médico clínico e executadas pela
nutricionista. Estão inclusas no valor fixo mensal: 5 refeições, atendimento diário pela equipe multiprofissional (nutricionista,
psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico) e cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos
utilizados pelo paciente a ser internado.

8

Terapia - Psiquiatria

UNIDADE

365

R$ 411,1100

R$ R$ 150.055,1500
411,1100

Marca:
Fabricante:
Modelo / Versão:
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema fechado masculino. Psiquiatria masculino contendo atendimento ambulatorial
(consultas em psiquiatria e em psicologia), internações em psiquiatria: urgências e emergências, transtornos agudos e crônicos;
internações voluntarias, involuntárias ou compulsórias; quarto coletivo. atividades desenvolvidas pela equipe multiprofissional:
atendimento diário pelo médico psiquiatra, atendimento pelo médico clinico, atendimento médico das intercorrências clinicas pelo
plantão medico 24 horas, grupos operativos, atividades terapêuticas desenvolvidas pela terapia ocupacional, atendimento familiar,
atendimento nutricional e dietas especiais prescritas pelo médico clinico e executadas pela nutricionista. estão inclusas no valor fixo
mensal: 5 refeições, atendimento diário pela equipe multiprofissional (nutricionista, psicólogo, assistente social, terapeuta
ocupacional, educador físico) e cuidados da enfermagem, serviço de hotelaria, medicamentos utilizados pelo paciente a ser internado.

Total do Fornecedor:

Valor Global da Ata:

R$
1.230.820,1500

R$
1.230.820,1500

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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