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PÁGINA CERTIFICADA

22 de junho de 2022

CHAMADA PÚBLICA Nº0001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022

OBJETO DO CREDENCIAMENTO: contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para a 
prestação de serviços médicos através de clínicos gerais, especialistas, exames, consultas, 
para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal 
de saúde, interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas, destinados 
a pacientes em situação de vulnerabilidade grave ou não, de urgência ou não e por ordem 
judicial, dos quais o Fundo Municipal de Saúde não possua em seu quadro de profissionais da 
saúde, conforme solicitação do Fundo Municipal de Saúde, para atender aos munícipes de Iga-
porã/BA, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência do Edital. 
Dos documentos apresentados pela empresa abaixo, foi submetido à análise e constatou-se 
que foram atendidas as exigências editalícias, portando fica declarada CREDENCIADA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

Igaporã - Bahia, 01 de junho de 2022.

Luís Carlos Neves Souza
Presidente da CPL
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EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO PARA REEQUILÍBRIO ECO-
NÔMICO-FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PL-0002-22PP-PMI

Segundo Termo Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Pre-
ços do Pregão Presencial nº 0002/2022, que faz entre o MUNICÍPIO DE IGAPORÃ, CNPJ nº 
13.811.484/0001-09, sito à Praça Bernardo de Brito, 430 – Centro – Igaporã – Bahia, e a Empresa: 
ELISMAR DE SOUZA NEVES - ME inscrita no CNPJ sob nº 17.013.478/0001-59, situado na AV. 
Ayrton Senna, nº 701, Centro, Igaporã-BA, CEP: 46.490-000. OBJETIVO: Aditivo de reequilíbrio 
econômico-financeiro que sofre um reequilíbrio no percentual de 10% (dez por cento) no valor 
unitário do cimento Portland – CP II – F-32 – embalagem 50KG. Que passa do valor inicial de R$ 
40,00 (quarenta reais) para o valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), para que possa suprir 
a demanda do município de Igaporã e suas respectivas secretarias. Igaporã-BA, em 10 de junho 
de 2022. Newton Francisco Neves Cotrim - Prefeito Municipal.


