25 de novembro de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 0007/2021 PARA CREDENCIAMENTO
O Município de Igaporã/BA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que a abertura do Chamamento Público nº0007/2021, para credenciamento de empresas interessadas para prestação de serviços de procedimentos laboratoriais relacionados à confecção e fornecimento personalizado de próteses totais mandibulares e maxilares, próteses parciais removíveis mandibulares e maxilares, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde de Igaporã – Bahia, a ser realizada no dia 14/12/2021,
às 09:00hs. Os interessados poderão solicitar o Edital completo encaminhando a solicitação para o seguinte e-mail: licitacao@igapora.
ba.gov.br e no site: www.igapora.ba.gov.br. Igaporã-BA, 25 de novembro de 2021. Luís Carlos Neves Souza – Presidente da CPL.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0292-21-FMS
Pregão Eletrônico: Nº 0006-21PE-FMS
Processo Administrativo: Nº 0185/2021
Contratada: NB FARMA – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICO e HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ: sob
o nº 09.312.074/0001-38. Objeto: aquisição de medicamentos para atender à atenção hospitalar, material e medicação do elenco da
atenção básica, material e insumos para laboratório, matérias e insumo para serviços de odontologia, medicamentos e insumos para
enfrentamento do COVID-19, para atender às necessidades de pacientes carentes do município.
Valor Global: R$ 65.372,84 (sessenta e cinco mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Vigência: 05 de novembro a 31 de dezembro de 2021.
Base Legal: Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02.
Igaporã - BA, 05 de novembro de 2021.
NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0301-21-FMS
Pregão Presencial: Nº 0010-21PP-PMI
Processo Administrativo: Nº 0201/2021
Contratada: BAHIA MEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, inscrito no CNPJ: sob o nº 15.229.287/0001-01.
Objeto: Aquisição de material de limpeza em geral, limpeza hospitalar, higiene pessoal e material de cozinha, sob demanda, para
atender as necessidades da sede da prefeitura municipal de Igaporã-BA.
Valor Global: R$ 14.389,37 (quatorze mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos).

Vigência: 08 de novembro a 30 de novembro de 2021.
Base Legal: Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02.
Igaporã - BA, 08 de novembro de 2021.
NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal
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