
Prezado senhor, 

 

conforme informado pelos setores competentes, no período de 2017 a 2022, a empresa Bem 

Estar Med Saúde participou dos seguintes processos licitatórios (minutas dos contratos estão 

disponíveis nos editais dos certames, que podem ser acessados pelos links abaixo): 

 

- Processo Licitatório n° 116/PMSJB/2017 – Pregão Presencial n° 124/PMSJB/2017 

https://www.sjbatista.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/91512/codLicitacao/

107024 

 

- Processo Licitatório n° 011/PMSJB/2019 – Pregão Presencial n° 009/PMSJB/2019 

https://www.sjbatista.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/91512/codLicitacao/

138953 

 

- Processo Licitatório n° 074/PMSJB/2020 – Pregão Eletrônico n° 060/PMSJB/2020 

https://www.sjbatista.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/91512/codLicitacao/

167245 

 

- Processo Licitatório n° 018/FMS/2019 – Pregão Eletrônico n° 018/FMS/2019 

https://www.sjbatista.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/91512/codLicitacao/

149951 

 

- Processo Licitatório n° 039/FMS/2020 – Pregão Eletrônico n° 027/FMS/2020 

https://www.sjbatista.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/91512/codLicitacao/

173100 

 

- Processo Licitatório n° 026/FMS/2021 – Pregão Eletrônico n° 021/FMS/2021 

https://www.sjbatista.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/91512/codLicitacao/

198178 

 

E, também, das seguintes dispensas: 

- SISAM: Compras Diretas n° 68/2019, 69/2019, 133/2019 e 224/2021. 

- Assistência Social: Compras Diretas n° 67/2020 e 37/2021. 
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- Saúde: Compras Diretas n° 04/2019, 68/2019, 121/2020, 165/2020, 192/2020, 274/2020, 

116/2021 e 117/2021. 

- Prefeitura Municipal: Compras Diretas n° 01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 145/2019, 

146/2019, 147/2019, 423/2020, 424/2020, 425/2020, 426/2020, 427/2020, 455/2020, 

456/2020, 457/2020, 213/2021, 214/2021, 215/2021, 216/2021, 217/2021, 218/2021, 

219/2021 e 220/2021. 

Os valores e os materiais/serviços adquiridos em cada uma das compras diretas está disponível 

no Portal da Transparência do Município de São João Batista (acesso direto pelo link http://e-

gov.betha.com.br/transparencia/01030-010/recursos.faces?mun=PF-iqxdCvy0d1rFzOUlYlg== ), 

na seção Compras > Compras Diretas ou, então, na seção Despesas > Despesas por Credor 

(necessário informar nome da empresa no campo “Nome do Favorecido” para completar a 

consultar). 

Outros documentos relativos aos processos mencionados acima, por não estarem digitalizados 

e demandarem grande volume de cópias, estão disponíveis para consulta presencial junto ao 

Departamento de Licitações e Contratos ou ao Departamento de Compras, mediante 

agendamento pelo fone (48) 3265-0195. Ou, ainda, via carga dos autos para digitalização por 

parte do requerente, conforme manifestações anteriores. 

  

Ficamos à disposição. 
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