
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA-BA

31 de janeiro de 2020

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 com suas ul-
teriores alterações, torna público que está realizando a Credenciamento nº 001/2020, para Creden-
ciamento de Serviços de Profissionais de Saúde (Médicos) para realização de consultas médicas 
em diversas especialidades e procedimentos médicos (Radiografias, Tomografias e Ressonâncias) 
para atender pacientes do Município. Os interessados deverão apresentar a proposta de preços e 
documentação a partir de 31/01/2020, das 08:00 às 12:00h, no Setor de Licitações e Contratos, na 
Sede da Prefeitura, situada à Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na cidade de Bom Jesus 
da Serra, Bahia, Fone: 77-3461-1012. Informações na Sede da Prefeitura. Os interessados poderão 
se credenciar a qualquer tempo, enquanto existir demanda pelos serviços a serem contratados, ou 
até que seja divulgado o encerramento do credenciamento, que não deverá ocorrer em prazo inferior 
a 60 (sessenta) dias após o lançamento do Edital. Edital e outros atos referentes a este processo se-
rão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Bom Jesus da Serra-Ba, disponível 
no site www.bomjesusdaserra.ba.gov.br/site/diariooficial. Edinaldo Meira Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 com suas 
ulteriores alterações, torna público que está realizando a Chamada Pública nº 002/2020, para Aquisi-
ção de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para Atender 
o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as necessidades da Merenda Escolar do 
Município. Os interessados deverão apresentar o Projeto de Venda e documentação a partir de 
03/02/2020 a 30/11/2020 , das 08:30 às 12:00h, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da 
Prefeitura, situada à Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra, 
Bahia, Fone: 77-3461-1012. Informações na Sede da Prefeitura. Edital e outros atos referentes a 
este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Bom Jesus da 
Serra-Ba, disponível no site www.bomjesusdaserra.ba.gov.br/site/diariooficial. Edinaldo Meira Silva 
- Prefeita Municipal.


