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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA . AVISO DE
FINAL - GHAMADA PÚBUCA No 2021.10.26.02-SMS - A Comissão Especiat de Qualificação e
Seleção - CEQS da Secretaria de Saúde do Município de Caucaia/CE, torna público que
durante a sessão realizada no dia 28 de dezembro de 2021, foi proferido o julgamento final da
CHAMADA PÚBLtcA No 2021.10.26.02-SMS, cujo objeto é a GESTÃO,
OPERACIONALIZAÇAO E EXECUçÃO DAS AÇÖES E SERVIÇOS DE SAÚDE DAS
UNIDADES HOSPITALARES, UNTDADES DE ATENçÃO pnln¡ÁRtA Á SAUDE - UAPS E
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS DO MUNICíPIO OT CAUCAIA/CE. NA
oportunidade, o INSTITUTO NACIONAL DE TECNoLocIA E SAÚDE - |NTS, cNpJ No
11.344.038/0001-06, única entidade participante da fase de propostas financeiras, obteve as
seguintes Pontuações Finais (PF): PF LOTE 1 - 100 PONTOS, PF LOTE 2 - 100 PONTOS e PF
LOTE 3 - 100 PONTOS. Com isso, a entidade supracitada foi declarada VENCEDORA dos
LOÏES 01, 02 e 03 com os seguintes valores totais de custeio para o período de 24 (vinte e
quatro) meses: R$ 150.169.288,78 (cento e cinquenta milhões, cento e sessenta e nove mil,
duzentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) para o LOTE 01, R$ 69.078.707,60
(sessenta e nove milhões, setenta e oito mil, setecentos e sete reais e sessenta centavos) para
o LOTE 02, e R$ 65.512.192,95 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e doze mil, cento e
noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) para o LOTE 03. Na ocasião, a preposta da
licitante compareceu à sessão e renunciou aos prazos recursais previstos nos itens 2.1.11 e7.1
do edital e no art. 109, inciso l, alínea "b" da Lei no 8.666/93. A ata da sessão encontra-se
disponível nos autos do processo arquivado no Departamento de Gestão de Licitações do
Município de Caucaia/CE, sito Av. Coronel Correia, no 1073 - Parque Soledade - Caucaia/CE,
nos dias úteis, das 08h00 às 12h00, no site: https://licitacoes.tce.ce.qov.br/, ou através de
solicitação pelo e-mail : seleç,ao.oq@sms. caucaia.Çe. gev, þt .

Caucaia/CE, 28 de dezembro de 2021.

Ana Ferreira Moura
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r"+\
\m,-d

JULGAMENTO


