PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA SMSA N.º 001/2019

O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,
torna público, a todos os interessados que está promovendo o CHAMAMENTO PÚBLICO
nº 001/2019, TIPO: MELHOR TÉCNICA E PREÇO, destinado à seleção de Organização
Social para firmar Contrato de Gestão.

OBJETO: Seleção de Organização Social, assim qualificadas no âmbito do
Município de ARAÇATUBA, para celebração de Contrato de Gestão objetivando o
gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde em
Unidades Básicas de Saúde, que assegure a assistência universal e gratuita à população,
bem como qualidade da assistência de acordo com os princípios e diretrizes do SUS,
conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.
O presente chamamento e a consequente parceria, consoantes a Lei Municipal
nº 7.625/2014 e suas alterações, e, subsidiariamente, Poder Legislativo e Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, a Lei federal 9.637/98, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, a Lei Federal nº 8.080/90, a Constituição Federal de 1988, e demais dispositivos
legais.
Os interessados deverão entregar os DOCUMENTOS e a PROPOSTA
TÉCNICA, conforme solicitado em edital, na sessão de Recebimento e Abertura, que serão
recebidos pela Comissão Especial, às 09H00 do dia 12 de Março de 2019, na sala de
licitações - Paço Municipal, sito à Rua Coelho Neto, 73 - Araçatuba – SP.
As interessadas deverão agendar a Visita Técnica através do telefone (18)
3636-1130, ou, pessoalmente no Departamento de Atenção Básica, na Rua Rio de janeiro,
nº 300, nesta cidade no horário das 13h:30min às 17h:00min.

O edital da Chamada Pública na íntegra encontra-se no site:
www.aracatuba.sp.gov.br, ou na Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Araçatuba, podendo ser retirado gratuitamente mediante apresentação CD-ROM, para cópia
eletrônica do Edital, em dias úteis, no período das 08h30min às 16h30min.
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