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Prefeitura Municipal de
Ibotirama publica:
x Aviso de Credenciamento de Saúde Chamada Pública nº 001/2020CPL/FMS/BA - Credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em
prestar serviços de saúde em exames, consultas especializadas e
procedimentos hospitalares e ambulatoriais, no atendimento, em caráter
complementar, aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, para
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de
Ibotirama.
x Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 009/2020-PMI/BA Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de mão
de obra, manutenção, limpeza e conservação de logradouros públicos do
município de Ibotirama, para manutenção das atividades das secretarias
municipais e demais repartições públicas da esfera administrativa da
Prefeitura Municipal de Ibotirama-Ba.
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Ibotirama

Licitações

MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.556.184/0001-24
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SAÚDE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-CPL/FMS/BA.
A Prefeitura Mun. de Ibotirama, através do Fundo Mun. de Saúde, com base na Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.080/90, Art. 199, caput
e § 1º da Constituição Federal, comunica aos interessados, que a partir desta publicação até o dia 10 de agosto de 2020 estará aberto o
Processo de Credenciamento - Chamada Pública nº 001/2020-CPL/FMS/BA, tendo como objeto credenciamento de pessoas jurídicas
interessadas em prestar serviços de saúde em exames, consultas especializadas e procedimentos Hospitalares e Ambulatoriais, no
atendimento, em caráter complementar, aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, para atender as necessidades da Secretaria de
Saúde do Município de Ibotirama. O recebimento dos envelopes ocorrerá no prazo supracitado, das 08:00h às 12:00h, com abertura dos
mesmos no dia 11/08/2020 às 08:30 horas. O edital estará disponível na sede da Prefeitura situada na Praça Ives de Oliveira, nº 78, 1º
Andar – Centro – Ibotirama – BA, das 8:00 às 12:00h, pelo telefone 77 3698-1512 - Carlos Henrique A. de Morais – Presidente da
Comissão.
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MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
CNPJ: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020-PMI/BA.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020-PMI/BA, do tipo menor preço por item, tendo como objeto contratação
de empresa especializada na prestação dos serviços de mão de obra, manutenção, limpeza e conservação de
logradouros públicos do Município de Ibotirama, para manutenção das atividades das Secretarias Municipais e demais
repartições públicas da esfera administrativa da Prefeitura Municipal de Ibotirama-Ba, que será realizada no dia 06 de
agosto de 2020, às 08:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações serão obtidas na sede da
Prefeitura das 8:00 às 12:00 h, pelo telefone 77 3698-1512. Neylon Nichelle Pereira de Sá Teles – Pregoeiro.
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