
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO - SMS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado do Chamamento Público nº 022/2022 – processo 

administrativo 22.0.000153790-7, que tem por objeto a Seleção de Organização da Sociedade Civil, 

sem fins lucrativos, para a execução de atividades na rede de Atenção Primária à Saúde do Município 

de Porto Alegre, em mútua cooperação, conforme PLANO DE TRABALHO (Anexo X), que dele faz 

parte integrante, para garantir a continuidade e ampliação dos serviços de saúde e para manutenção e 

adesão a novas habilitações de equipes de Atenção Primária perante o Ministério da Saúde, e adjudico: 

LOTE 01 – OESTE: Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o 

Desenvolvimento Humano - IBSAÚDE, CNPJ 07.836.454/0001-46, no valor total de R$ 4.625.216,89 

(quatro milhões seiscentos e vinte cinco mil duzentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos). 

LOTE 02 – NORTE: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, CNPJ 

92.815.000/0001-68, no valor total de R$ 6.347.622,37 (seis milhões trezentos e quarenta e sete mil 

seiscentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos). LOTE 03 – SUL: Associação Hospitalar Vila 

Nova, CNPJ 04.994.418/0001-12, no valor total de R$ 6.795.606,65 (seis milhões setecentos e noventa 

e cinco mil seiscentos e seis reais e sessenta e cinco centavos). LOTE 04 – LESTE: Sociedade Sulina 

Divina Providência, CNPJ 87.317.764/0001-93, no valor total ofertado de R$ 7.513.978,76 (sete milhões 

quinhentos e treze mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Documento assinado eletronicamente por Mauro Fett Sparta de Souza, Secretário(a) 
Municipal, em 11/03/2023, às 11:14, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o 
Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 
22663511 e o código CRC 8297647E.
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