Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
ATOS OFICIAIS PUBLICADOS EM 22/08/2018

JORNAL A GAZETA,
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL–
DIO/ES E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO–
DOU
SECRETARIA DE SAÚDE
Credenciamento nº 002/2016–3ª Fase
O Município de Vitória, por meio da Comissão de Credenciamento de
Serviços Assistenciais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde,
designada pela Portaria nº 006/2018-SEMUS/GAB, torna público para
conhecimento dos interessados que a empresa Centro Laboratorial de
Citopatologia Ltda ME foi Inabilitada, vez que não atendeu à regra
fixada no subitem 7.3.3 do Edital no que tange aos índices econômicofinanceiros e as empresas LAPAES-Laboratório de Patologia do Espírito
Santo Ltda ME e
ORB Laboratório de Análises Clínicas Ltda foram
Habilitadas e, portanto, Credenciadas para a prestação de serviços
laboratoriais de diagnóstico em anatomia patológica e citologia, em
nível ambulatorial, conforme procedimento realizado por meio do
processo
nº 4456808/2016. A Ata de julgamento da habilitação
referente a 3ª Fase do Credenciamento nº 002/2016, na íntegra,
contendo a motivação da presente decisão está disponível no site da
PMV: www.vitoria.es.gov.br/licitacoes, opção Comissão Permanente de
Licitação da Secretaria de Saúde–SEMUS/CPL. Informações: Telefax:
3132-5025/5026.
Vitória-ES, 15 de agosto de 2018
Jorge Tadeu Laranja–Comissão de Credenciamento
SECRETARIA DE SAÚDE
Credenciamento nº 003/2016
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 para
prestação
de
serviços
de
exames
de
diagnóstico
por
imagem
(mamografias), em nível ambulatorial, incluindo realização e entrega
de laudos aos usuários, 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 003/2016 e apresentar toda a documentação
nele exigida, devidamente atualizada e válida até o dia 21 de setembro
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 21/09/2018. 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, 17 de agosto de 2018
Jorge Tadeu Laranja–Comissão de Credenciamento

As publicações acima obedecem ao disposto no Art. 52 da Lei Orgânica do
Município de Vitória.

