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SEBASTIÃO LARANJEIRAS
QUINTA-FEIRA • 11 DE MAIO DE 2017
ANO XI | N º 828

LICITAÇÕES

AVISO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 010/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2017

O Prefeito Municipal de Sebastião Laranjeiras, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com o disposto no Art. 26, da Lei nº. 8.666/93, ratifica o procedimento de contratação direta por
inexigibilidade de licitação, embasado no Art.25, II, c/c o Art. 13, inciso III, do diploma legal, e,
concordando com o parecer da Procuradoria Jurídica, referente a contratação de empresa para prestação
de serviços especializados em assessoria em saúde, apoio administrativo nos três âmbitos de atenção:
primária, secundária e terciária; elaboração e acompanhamento dos projetos da saúde (projetos e
credenciamento de serviços, dentre outros); emissão e encaminhamento de relatórios e críticas ao chefe do
órgão; auditoria; gestão dos sistemas de informações vigentes da Saúde, faturamento de contas médicas
hospitalar, processamento de dados e tabulações, armazenamento criptografado de laudos digitalizados em
base local e em nuvem, gerenciamento, controle e avaliação dos serviços prestados pelo Sistema Único de
Saúde – SUS. Capacitação e acompanhamento dos profissionais de saúde para manuseio do Prontuário
Eletrônico do Cidadão – PEC (in loco). Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC nas
unidades básicas de saúde da família. Tratamento dos dados do E-SUS-AB, SIA/SUS, para todas as
unidades de saúde de pronto atendimento deste município, durante o exercício de 2017, em favor da
empresa WASHINGTON WILLIAN COSTA FERREIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.562.589/000175, com o valor total de R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais), cuja vigência será até 31 de dezembro de
2017, ora ratificado.
Sebastião Laranjeiras - Bahia, 08 de Maio de 2017.

JOSIELTON DE CASTRO MUNIZ
Prefeito Municipal
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