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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 008/2022
O Município de Ielmo Marinho/RN, torna público, para
conhecimento dos interessados, que a Comissão Permanente de
Licitação, instituída pela Portaria nº 002/2022, realizará
chamamento público para credenciamento, na modalidade
chamada pública, conforme abaixo:
Objeto: Constitui objeto do presente, o credenciamento de
prestadores de serviço de atenção à saúde da rede privada com
e sem fins lucrativos, com e sem títulos de filantropia que
possuam interesse --em prestar atendimento/serviços de saúde,
de forma complementar, aos usuários do Sistema Único de
Saúde do Município de Ielmo Marinho/RN em procedimentos
básicos e de média e alta complexidade, por intermédio de
ações de regulação do acesso realizadas pelo Complexo
Regulador deste Município, para assim compor(em) Banco de
Prestadores de Serviços classificados nos termos da Tabela
SUS englobando Procedimentos do Grupo: 02 – Procedimentos
com Finalidade Diagnóstica; Sub-Grupo 02: Diagnóstico em
Laboratório Clínico; Forma de Organização 01 a 12: Exames
Laboratoriais, assim classificados, através da “Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais
Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde – SUS.
Aquisição do edital: O arquivo e/ou impresso contendo o edital
e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados no
Setor de Licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal
de Ielmo Marinho/RN, situado na Rua José Camilo Bezerra,
nº.69, Centro, CEP: 59.490-000, Ielmo Marinho/RN, das
08h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira, Também, o
edital e seus anexos poderão ser requeridos através do e-mail
pmim.licitacoes@gmail.com ou baixado no sítio da Prefeitura,
http://ielmomarinho.rn.gov.br. Quaisquer explicações poderão
ser prestadas no mesmo local ou pelo email supramencionado.
O credenciamento (recebimento do envelope único) ocorrerá
entre os dias 25/01/2022 a 03/02/2022 e a sessão inicial
ocorrerá no dia 04/02/2022, às 10h, na sala da CPL.
 
Ielmo Marinho/RN, 24 de janeiro de 2022.
 
GUSTAVO COSTA DE MIRANDA
Presidente da CPL
 Portaria nº. 002/2022
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