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Prefeitura Municipal de
Ibotirama publica:
• Aviso de Homologação e Adjudicação do Chamamento Público Nº.
004/2020-CPL/FMS/BA. - Credenciamento de pessoas jurídicas
interessadas, a prestar os serviços especializados em fisioterapia
previstos na Programação Pactuada Integrada – PPI e em conformidade
com a tabela nacional do SUS, para atender aos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS) do Município de Ibotirama e população
referenciada.
• Resultado de Julgamento do Chamamento Público Nº 003/2020CPL/FMS/BA. - Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços de saúde em exames laboratoriais, no atendimento, em caráter
complementar, aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, para
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de
Ibotirama.
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Ibotirama

Licitações

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.556.184/0001-24
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2020-CPL/FMS/BA.
O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais torna público a homologação e adjudicação das
empresas credenciadas: DAYANNA MACEDO MINEIRO DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
15.731.032/0001-34, com o valor total estimado de R$ 107.211,74 (cento e sete mil e duzentos e onze reais e
setenta e quatro centavos); ROBSON SOUSA CERQUEIRA PORTELA – ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
07.010.745/0001-80, com o valor total estimado de R$ 107.192,84 (cento e sete mil e cento e noventa e dois reais e
oitenta e quatro centavos), M. M. LIMA SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
17.485.977/0001-49, com o valor total estimado de R$ 107.192,84 (cento e sete mil e cento e noventa e dois reais e
oitenta e quatro centavos), e a empresa RENATA FERREIRA RIBEIRO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.244.535/0001-24, com o valor total estimado de R$ 107.218,97 (cento e sete mil e duzentos e dezoito reais e
noventa e sete centavos), referente ao Processo nº 064/2020, cujo objeto é o credenciamento de pessoas jurídicas
interessadas, a prestar os serviços especializados em fisioterapia previstos na Programação Pactuada Integrada –
PPI e em conformidade com a tabela nacional do SUS, para atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)
do Município de Ibotirama e população referenciada. O processo licitatório encontra-se com vista franqueada aos
interessados. Ademilton Mendonça Santos – Secretario Municipal de Saúde.
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MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.556.184/0001-24
RESULTADO DE JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020-CPL/FMS/BA.
O Presidente da Comissão de Licitação da Pref. Mun. de Ibotirama, torna público o resultado de julgamento da habilitação ocorrida no
dia 11/09/2020 às 8:30h, referente ao processo de Chamamento Público nº 003/2020-CPL/FMS/BA, que tem por objeto o
credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde em exames laboratoriais, no atendimento, em caráter
complementar, aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de
Ibotirama. Ficam Credenciadas as empresas habilitadas: DUSQ CONSULTORIA BIOMEDICA LTDA, com o valor total estimado de
R$ 236.322,27 (duzentos e trinta e seis mil e trezentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos) e LABOMAC ANALISES
LABORATORIAIS LTDA, com o valor total estimado de R$ 236.322,27 (duzentos e trinta e seis mil e trezentos e vinte e dois reais e
vinte e sete centavos). Decorrido o prazo recursal fica homologado o processo pelo Sec. Mun. de Saúde, estando o processo à disposição
dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 12:00 horas. Carlos Henrique A. de Morais – Presidente da Comissão.
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