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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO 
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PROCESSO DE COMPRA 013/2021 
CREDENCIAMENTO 004/2021 

 
OBJETO: Credenciamento de Pessoas Jurídicas, privadas ou públicas, para prestação de serviços de assistência à 
saúde que tiverem interesse em realizar cirurgias eletivas ginecológicas, de média e alta complexidade, destinados ao 
atendimento de pacientes do Município de Monte Castelo, para a execução/fornecimento total/parcial dos serviços 
mencionados no presente Edital e demais normas técnicas pertinentes, com os valores constantes no (Anexo I), 
incluindo consulta pré-cirúrgica, pós operatória e caso necessário, exames básicos laboratoriais e de ultrassonografia 
pré-operatórios. 
O MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CASTELO/SC, com sede 
administrativa a Rua Gregório Mathioski, s/nº - Centro, inscrito no CNPJ sob nº 11.455.792/0001-05, aqui representado por seu 
Prefeito, Sr. JEAN CARLO MEDIROS DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, e, através da Comissão de Licitação 
designada pela Portaria n.º 393/2021, de acordo com a Lei Federal nº. 8666/93 e suas posteriores alterações, torna público a 

realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) para prestação de serviços de 
assistência à saúde que tiverem interesse em realizar cirurgias eletivas ginecológicas, de média e alta complexidade, 
destinados ao atendimento de pacientes do Município de Monte Castelo, para a execução/fornecimento total/parcial 
dos serviços mencionados no presente Edital e demais normas técnicas pertinentes, com os valores constantes no 
(Anexo I), incluindo consulta pré-cirúrgica, pós operatória e caso necessário, exames básicos laboratoriais e de 

ultrassonografia pré-operatórios, nos termos que definidos neste edital, pelo período inicial de 12 (doze) 

meses. 

Os Interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e Proposta Comercial até o dia 

13/10/2022, a partir da publicação deste, no Diário Oficial dos Municípios e no endereço eletrônico 

www.montecastelo.sc.gov.br link licitações, no endereço da Prefeitura Municipal de Monte Castelo – Rua Alfredo 

Becker, 385 - Centro, Horário de Expediente de segunda-feira à sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 

14h00min às 17h00min. 

MONTE CASTELO-SC, 11 de outubro de 2021. 

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA 

PREFEITO 
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