Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
ATOS OFICIAIS PUBLICADOS EM 03/07/2018

JORNAL A GAZETA
E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO–DOU
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Aviso de Licitação
O Município de Vitória torna público que fará realizar licitação na
modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo menor preço por lote. O
edital estará disponível nos sites www.vitoria.es.gov.br/licitacoes e
www.licitacoes-e.com.br.
Pregão Eletrônico nº 155/2018-Processo nº 3187102/2018. Objeto:
Aquisição de Micro-Ônibus. Início de entrega das propostas: dia
03/07/2018. Abertura das propostas: às 13:00h do dia 18/07/2018.
Início
da
sessão
de
disputa:
às
13:30h
do
dia
18/07/2018.
Justificativa: Fortalecer a atuação preventiva e comunitária nos
bairros do Município de Vitória, por meio de apoio e suporte
operacional às atividades dos projetos sociais e demais ações
realizadas pela Guarda Civil Municipal de Vitória. Informações no
Tel.: (27) 3382-6037.
Vitória-ES, 29 de junho de 2018.
Lucas Azevedo Passos-Pregoeiro Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
Resumo de instrumento de ratificação, em atendimento ao artigo 26, da
Lei Federal n.º 8.666/93.
Ratificação de Inexigibilidade de Licitação oriunda do Edital de
Credenciamento nº 02/2017 (Segunda Fase).
Processo nº.: 3355197/2018. RATIFICO a contratação do Laboratório
Baptista de Análises Clínicas Ltda., CNPJ: 28.543.700/0001-41, por
Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no art. 25, caput, da Lei
Federal nº. 8.666/93, visando à prestação de serviços de diagnósticos
laboratoriais em análises clínicas, compreendendo coleta e análise, em
nível ambulatorial, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde SUS, no valor global de R$ 995.045,04 (novecentos e noventa e cinco
mil, quarenta e cinco reais e quatro centavos) com vigência de 12
(doze) meses, conforme justificativas apresentadas e com base nos
Pareceres Jurídico (PGM) e Técnico (CGM) às fls. 283 e 287. Dotação:
15.01.10.302.0006.2.0309/Elemento de despesa: 3.3.90.39.42/Fontes de
Recursos: 1.000.0003 e 1.203.0322.
Justificativa: A contratação dos
serviços laboratoriais de diagnóstico em análises Clínicas se revela
necessária, pois apesar da Secretaria Municipal de Saúde possuir
laboratório próprio para realização de exames de Análises Clínicas,
esta não tem capacidade instalada suficiente para atender toda a
demanda, principalmente de outros municípios do Estado da PPI–
Programação Pactuada e Integrada e de exames de maior complexidade.
Vitória, 21 de junho de 2018.
Cátia Cristina Vieira Lisboa-Secretária Municipal de Saúde

JORNAL A GAZETA,
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL–
DIO/ES E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO–
DOU
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Aviso de Licitação
O Município de Vitória torna público que fará realizar licitação na
modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo menor preço por lote. O
edital estará disponível nos sites www.vitoria.es.gov.br/licitacoes e
www.licitacoes-e.com.br.
Pregão Eletrônico nº 158/2018-Processo nº 2103131/2018. Objeto:
Registro de Preços Visando Futuras e Eventuais Locações de Brinquedos
Infantis para Eventos, com Monitor para cada Brinquedo, Montagem e
Desmontagem. Início de entrega das propostas: dia 03/07/2018. Abertura
das propostas: às 15:00h do dia 18/07/2018. Início da sessão de
disputa: às 15:30h do dia 18/07/2018. Justificativa: Para promover a
inclusão social e a formação da cidadania, por meio de projetos da
Coordenação de Programas Esportivos e de Lazer, voltados às
Comunidades de Vitória. Informações no Tel.: (27) 3382-6037.
Vitória-ES, 26 de junho de 2018.
Rodolfo Souza Puppim-Pregoeiro Municipal
SECRETARIA DE SAÚDE
Credenciamento nº 002/2016
O Município de Vitória torna público, para conhecimento dos
interessados, por intermédio da Comissão de Credenciamento de Serviços
Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, que fará
realizar a 3ª Fase do Credenciamento de empresas especializadas na
prestação de serviços laboratoriais de diagnóstico em anatomia
patológica e citologia, em nível ambulatorial, de forma complementar
ao Sistema Único de Saúde – SUS. Os interessados em se credenciar para
posterior prestação de tais serviços deverão atender a todas as
condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 002/2016 e
apresentar toda a documentação nele exigida, devidamente atualizada e
válida até o dia 03 de agosto de 2018, na sala de reuniões da Gerência
de Licitação, situada na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185,
Forte São João, Vitória/ES, CEP 29017-010. Data e hora limite para
entrega dos envelopes: 9 horas do dia 03/08/2018. O Edital está
disponível na sala da Gerência de Licitação no endereço acima citado,
podendo
também
ser
retirado
junto
ao
site:
www.vitoria.es.gov.br/licitacoes,
opção
Comissão
Permanente
de
Licitação da Secretaria de Saúde – SEMUS/CPL. Informações: Telefax:
3132-5025/5026.
Vitória-ES, 29 de junho de 2018
Jorge Tadeu Laranja – Comissão de Credenciamento
As publicações acima obedecem ao disposto no Art. 52 da Lei Orgânica do
Município de Vitória.

