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Prefeitura Municipal de
Ubaitaba publica:
x Aviso Extrato de Contrato de Nº 181/2021 – Chamamento Público
para Credenciamento N° 005/2021 - Objeto: chamamento público para
credenciamento de empresas para prestação de serviços em gestão
laboratorial compreendida em fornecimento de reagentes e insumos
laboratoriais, sistema de gestão laboratorial, transporte e fornecimento de
insumos para coleta de sangue nas Unidades de Saúde do município,
incluindo mão de obra, atendendo as necessidades da Secretaria de
Saúde do município de Ubaitaba.
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Ubaitaba

Extratos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

AVISO
EXTRATO DE CONTRATO DE Nº. 181/2021 – CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO N°. 005/2021.
Contratada: HENRIQUES MEDICINA LABORATORIAL LTDA – CNPJ: 03.612.113/0001-36. OBJETO: chamamento público para
credenciamento de empresas para prestação de serviços em gestão laboratorial compreendida em fornecimento de reagentes e
insumos laboratoriais, sistema de gestão laboratorial, transporte e fornecimento de insumos para coleta de sangue nas Unidades de
Saúde do município, incluindo mão de obra, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba, cuja
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta do processo de Credenciamento n°. 005/2021, com valor
global de R$ 188.299,56 (cento e oitenta e oito mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), atendendo à
solicitação da Secretaria de Saúde. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data de assinatura: 15 de outubro de 2021. Vigência: da data da
assinatura até 31.12.2021.
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