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Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS

RESUMO DE DISPENSA
A Prefeitura Municipal de Sátiro Dias torna público o resumo da seguinte dispensa. Dispensa
nº 036/2020 – Objeto: Prestação de serviços em Telemedicina Cardiológica
(eletrocardiograma com transmissão, emissão e recepção de exames e laudos através de
internet em registro de arquivo digital possibilitando armazenamento dos exames em banco de
dados a ser acessado pela Secretaria de Saúde de Sátiro Dias, visando à qualidade), para
realização de 100 exames/mês de eletrocardiograma, durante 5 meses, através de 01
aparelho, digital, com capacidade para realizar o exame Eletrocardiograma com equipe médica
de cardiologistas à disposição 24 (vinte e quatro) horas por dia para laudarem exames inclusive
aqueles eletrocardiogramas de urgências, a serem realizados nas instalações do Pronto
Atendimento Municipal, no Hospital Municipal de Sátiro Dias, em conformidade com a
programação da Secretaria Municipal de Saúde. Os aparelhos de eletrocardiograma devem ser
sob regime de comodato e estar perfeitas condições de uso. Os laudos deverão ser emitidos
por equipe de cardiologistas e enviados ao serviço onde estão sendo realizados os
Eletrocardiogramas, via e-mail com assinatura digital ou no sistema ou software ou central de
laudo com assinatura digital. Ministrar curso de Capacitação na implantação do serviço, para
treinamento especializado aos profissionais envolvidos para operação dos referidos
equipamentos e local da implantação, no Hospital Municipal de Sátiro Dias. Contratada:
TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA; Valor total de R$6.250,00 (seis mil e duzentos e
cinquenta reais); fundamento: Art. 24, Inc. II, da Lei federal 8.666/93 e seguindo o decreto nº
9.412, de 18 de junho de 2018.

RESUMO DE CONTRATO Nº 140/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Sátiro Dias, Contratada: TELEMEDICINA DA BAHIA
LTDA; Valor total de R$6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais). Contrato nº
140/2020, Vigência de 11/08/2020 a 31/12/2020, Objeto: Prestação de serviços em
Telemedicina Cardiológica (eletrocardiograma com transmissão, emissão e recepção de
exames e laudos através de internet em registro de arquivo digital possibilitando
armazenamento dos exames em banco de dados a ser acessado pela Secretaria de Saúde de
Sátiro Dias, visando à qualidade), para realização de 100 exames/mês de eletrocardiograma,
durante 5 meses, através de 01 aparelho, digital, com capacidade para realizar o exame
Eletrocardiograma com equipe médica de cardiologistas à disposição 24 (vinte e quatro) horas
por dia para laudarem exames inclusive aqueles eletrocardiogramas de urgências, a serem
realizados nas instalações do Pronto Atendimento Municipal, no Hospital Municipal de Sátiro
Dias, em conformidade com a programação da Secretaria Municipal de Saúde. Os aparelhos
de eletrocardiograma devem ser sob regime de comodato e estar perfeitas condições de uso.
Os laudos deverão ser emitidos por equipe de cardiologistas e enviados ao serviço onde estão
sendo realizados os Eletrocardiogramas, via e-mail com assinatura digital ou no sistema ou
software ou central de laudo com assinatura digital. Ministrar curso de Capacitação na
implantação do serviço, para treinamento especializado aos profissionais envolvidos para
operação dos referidos equipamentos e local da implantação, no Hospital Municipal de Sátiro
Dias.
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