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REAVISO LICITAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023 

 

A Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo Municipal de Saúde do Município de Rurópolis, em 

atendimento as disposições legais vigentes, bem como as condições deste ato convocatório Torna Publica 
a realização de Chamamento Público, para conhecimento dos interessados, para fins de Chamamento 

Público, objetivando credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para prestar serviços médicos pelo 

período de 12 meses para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis/PA, data 

e hora da abertura as 10h00min do dia 23/02/2023. Será julgado o processo de licitação na sala de licitações 

no prédio da Prefeitura Municipal de Rurópolis. Para aquisição do edital, será disponibilizado no website 

da prefeitura municipal de Rurópolis http://www.ruropolis.pa.gov.br ou no site do TCM 

www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelos interessados 

juntos a Comissão Permanente de Licitações, no horário das 09:00 as 14:00hs, na Rua 10 de maio, 263, 

centro, CEP: 68.165-000 na cidade de Rurópolis, Estado do Pará, ou através de e-mail 

cplruroppolis@gmail.com ou cpl@ruropolis.pa.gov.br  

 

Rurópolis-PA, 06 de fevereiro de 2023.  
 

 

 

CEZAR CAETANO DA SILVA 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

  

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023 

 

A comissão de permanente de licitação, designada pela portaria nº 157/2022, torna público aos interessados 

que a chamada publica 001/2023-CP/SEMSA, que tem como objeto o credenciamento de pessoas físicas e 

jurídicas para prestar serviços médicos pelo período de 12 meses para atender as necessidades da secretaria 

municipal de saúde de Rurópolis, realizada no dia 30/01/2023, foi declarada “FRACASSADA”. As razões 

que motivaram a decisão encontra-se a disposição dos interessados para consulta na Comissão Permanente 

de licitação da Prefeitura Municipal de Rurópolis, à Rua 10 de maio 263 – Centro – Rurópolis/PA. Portanto 

será procedido a republicação do processo licitatório para o objeto desta licitação, que será realizado no dia 

23/02/2023 as 10hs no prédio da Prefeitura Municipal de Rurópolis. Para aquisição do edital, será 

disponibilizado no website da prefeitura municipal de Rurópolis http://www.ruropolis.pa.gov.br ou no site 
do TCM www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelos 

interessados juntos a Comissão Permanente de Licitações, no horário das 09:00 as 14:00hs, na Rua 10 de 

maio, 263, centro, CEP: 68.165-000 na cidade de Rurópolis, Estado do Pará, ou através de e-mail 

cplruroppolis@gmail.com ou cpl@ruropolis.pa.gov.br  

 

Rurópolis-PA, 06 de fevereiro de 2023.  

 

 

 

 

CEZAR CAETANO DA SILVA 

Presidente da Comissão de Licitação 
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