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SECRETARIA DA SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE OUTORGA
AVISO DE REABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Republicação do Edital de Concessão Administrativa para gestão e operação de
Serviços de Apoio ao Diagnóstico por Imagem em Unidades da Rede Própria de
Saúde do Estado da Bahia
A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB divulga, para conhecimento
público, a republicação do Edital de Concessão nº 05/2013, que consolida as
correções formais constantes das Erratas 01 e 02, bem como do termo de
retificação nº 1, todos divulgados no site www.saude.ba.gov.br/ppp/imagem e
consolidados na presente versão do Edital:
Objeto: Delegação, mediante concessão administrativa, da Gestão e Operação de
Serviços de Apoio ao Diagnóstico por Imagem em Unidades da Rede Própria de
Saúde do Estado da Bahia.
Data para Recebimento dos Volumes: dia 15 de julho de 2014, das 9:00h às
14:00h, na sede da BM&FBOVESPA, localizada na Rua XV de Novembro, nº 275
– 1º andar – Centro, São Paulo/SP.
Sessão pública de abertura das Garantias das Propostas: dia 15 de julho de 2014,
às 15:00h, na sede da BM&FBOVESPA, localizada na Rua XV de Novembro, nº
275 – 1º andar – Centro, São Paulo/SP.
Sessão Pública do Leilão: dia 17 de julho de 2014, às 14:30h, na sede da
BM&FBOVESPA, localizada na Rua XV de Novembro, nº 275 – 1º andar – Centro,
São Paulo/SP, no caso de renúncia expressa dos eventuais recursos pelos
respectivos legitimados em face da decisão sobre as garantias de proposta de
todos os licitantes.
Obtenção do Edital: O Edital da presente Concessão administrativa e seus
Anexos, o que inclui também a Minuta do Contrato e os respectivos anexos,
contém todas as informações necessárias e suficientes para a elaboração das
propostas por eventuais interessados e para a delimitação do objeto sobre os
Setores de Bioimagem nas Unidades Hospitalares, Central de Imagem e serviços
compreendidos no escopo da concessão poderão ser obtidos em mídia eletrônica,
na Diretoria de Licitações e Contratos da SESAB, situada em Salvador, Bahia, no
Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400, Lado B, 1º andar, salas 112/113,
entre 28 de maio de 2014 e 14 de julho de 2014, das 9h às 17h, por meio da
entrega de mídia digital gravável (DVD) pelo interessado, e/ou no sítio eletrônico
http://www.saude.ba.gov.br/ppp/imagem, incidindo sobre a disponibilização do
Edital e seus anexos as regras previstas para tanto neste Edital.
Salvador, 22 de maio de 2014
Bruno Queiroz Miranda
Presidente da Comissão Especial de Outorga

