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AVISO DE RETIFICAÇÃO 

CHAMAMENTO PÚBLICO (CREDENCIAMENTO) Nº 001/2022 – CMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2022-CMS 

 

 

 

O presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº387/2021 - 

DRH, torna público para o conhecimento dos interessados que foram realizadas correções no 

Chamamento público n°001/2022-CMS, cujo objeto é Credenciamento de operadoras de 

planos de assistência à saúde suplementar registradas na agência nacional de saúde 

(ANS) e demais legislações aplicáveis, mediante as condições estabelecidas no presente 

instrumento convocatório. A versão retificada está disponível para consulta no endereço 

eletrônico: https://santarem.pa.leg.br/c/licitacoes/ ou solicitado através do e-mail: 

licitacaocms2018@gmail.com ou ainda na sala de licitação da Divisão de Licitação da 

Câmara Municipal de Santarém, situada avenida Doutor Anysio Chaves, n°1001 – Bairro 

Aeroporto Velho, CEP 68.030-290 em dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00 min às 

14h00min. 

Santarém, 15 de julho de 2022. 

 

VANESSA GOMES ALMEIDA 

Presidente da CPL. 
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CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO (CREDENCIAMENTO) Nº 001/2022 – CMS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2022-CMS 

 

 

Certifico que o aviso de RETIFICAÇÃO do credenciamento pertinente ao Chamamento 

Público nº 001/2022-CMS que tem como objeto Credenciamento de operadoras de planos 

de assistência à saúde suplementar registradas na ANS, nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93, suas alterações, exigências das Resoluções Normativas da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), demais legislações aplicáveis e mediante as condições 

estabelecidas no presente instrumento convocatório., foi afixado no dia 15 de julho de 

2022, no quadro de aviso desta Câmara Municipal, conforme estabelece a legislação em 

vigor. 

Santarém,15 de julho de 2022. 

 

RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JÚNIOR 

Presidente da Câmara Municipal de Santarém-PA 
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