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x Resultado de Julgamento do Pregão Presencial Nº 007/2021-FMS/B Objeto: Contratação de serviços técnicos de terceiros devidamente
qualificado no seguimento de informática, para o fornecimento de
sistema/software, pautando na implantação do “Prontuário Eletrônico”,
nas Unidades Básicas de Saúde deste Município de Ibotirama-BA.
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Licitações

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.556.184/0001-24
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021-FMS/BA.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama-Ba torna público o resultado de julgamento das propostas de preços e habilitação
referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº. 007/2021-FMS/BA, que tem por objeto a Contratação de serviços técnicos
de terceiros devidamente qualificado no seguimento de informática, para o fornecimento de sistema/software, pautando na implantação
do “Prontuário Eletrônico”, nas Unidades Básicas de Saúde deste Município de Ibotirama-Ba, em conformidade com as normas do
Ministério da Saúde (CONECT SUS / PEC E-SUS), incluso fornecimento de equipamentos de informática através contrato de comodato,
(tabletes), incluindo fornecimento de mão de obra devidamente qualificada para realizar suporte técnico, treinamento e capacitação dos
servidores na operacionalização do sistema, conforme detalhado neste termo de referência, em atendimento à solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde, bem como aquisição de serviço implantação de solução tecnológica, qualificação e informatização e monitoramento
dos dados da rede assistencial que atue na gestão de saúde pública municipal no âmbito da atenção de média e alta complexidade,
regulação, controle e avaliação, capacitações para as equipes de saúde entre outras necessidades inerentes ao suporte da gestão de saúde.
Sagrou-se vencedora do Lote Único com o menor preço por lote a empresa DR PUBLICA CONSULTORIA AUDITORIA E
ASSESSORIA TECNICA A ATIVIDADES DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E PRIVADA EIRELI, com o valor total de
R$ 379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais), e decorrido o prazo recursal fica o processo homologado pelo Sec. Mun. de Saúde,
estando o processo à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 12:00 horas. Neylon Nichelle Pereira de Sá Teles –
Pregoeiro.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: F9VA5CZPFIQZ//85W27CTA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

