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ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE PREFEITURA DE PALMEIRA

AVISO DE ABETURA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 08/2020_FMS CREDENCIAMENTO Nº. 04/2020

O MUNICÍPIO DE PALMEIRA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CPNJ sob

n°. 01.610.566/0001-06, com sede a Rua Roberto Hemkemaier, n°. 200, centro, em

Palmeira/SC, representada por sua Prefeita Municipal, Sra. Fernanda de Souza Córdova, e o

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMEIRA – SC, inscrito no CNPJ sob

nº 11.299.998/0001-93 e pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde Bruna Larissa de Jesus

Muniz, tornam público aos interessados, no uso de suas prerrogativas legais, a realização de

CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS, para prestação de serviços de saúde para

realização de exames sorológico IGG/IGM para covid-19 quantitativo (quimioluminescência),

exames RT PCR (molecular) para covid-19 e coleta RT PCR para covid-1+9, para subsidiar as

ações do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e medidas de controle e prevenção do novo

coronavírus (covid-19) aos usuários do sistema de saúde do município de palmeira/sc, nas

condições estabelecidas em Edital. O Credenciamento deverá ser feito junto ao Departamento

de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Palmeira, sendo que a abertura dos

envelopes da documentação será realizada na medida em que forem entregues. Os

interessados na aquisição do Edital e seus anexos em via impressa deverão apresentar

comprovante de depósito bancário no valor de R$ 10,00 (dez reais), em nome da Prefeitura

Municipal de Palmeira, conta corrente nº 75-7, agência 3082, op. 006 do Banco CEF, ou

poderão adquirir gratuitamente, em via digital, junto ao sítio http://www.palmeira.sc.gov.br.

Impugnações ou questionamentos acerca do edital, inclusive os de ordem técnica, serão

respondidos pela Pregoeira exclusivamente por meio eletrônico por meio do endereço

licitacoes@palmeira.sc.gov.br, desde que enviados a este e-mail no prazo de até 02 (dois) dias
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úteis da data designada para a abertura da sessão, sendo de responsabilidade dos

interessados a consulta ao sítio http://www.palmeira.sc.gov.br para obter informações sobre

esta licitação antes da participação nas sessões. Palmeira, 17 de agosto de 2020. COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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