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PÁGINA CERTIFICADA

06 de Julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 0007-22PE-PMI

O Município de Igaporã – Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial do Município, no uso de 
suas atribuições, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº. 0007-22PE-PMI, no dia 
20/07/2022, às 09h00, no site www.licitacoes-e.com.br. OBJETO: registro de preços para futura 
e eventual aquisição de material de limpeza em geral, limpeza hospitalar, higiene pessoal e ma-
terial de cozinha, sob demanda, para atender as necessidades da sede da Prefeitura Municipal 
de Igaporã-BA, e suas secretarias. O Edital completo estará disponível nos sites: www.igapora.
ba.gov.br/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br e na sede da Prefeitura Municipal de Igaporã, se-
tor de licitações, no horário de expediente externo das 08hs até as 12hs. Demais informações 
poderão ser solicitadas pelo telefone (77) 3460-1021 e e-mail: licitacao@igapora.ba.gov.br. 
Igaporã-BA, 06 de julho de 2022. Luís Carlos Neves Souza - Pregoeiro Oficial.

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
0018/2022

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022

O MUNICÍPIO DE IGAPORÃ – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições RATIFICA 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0018/2022, recomendada com base no artigo 25, Inci-
so II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. CONTRATADO: CLINICA MEDICA MAIS 
SAUDE GBI LTDA - ME, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 22.156.966/0001-55, com sede 
na Rua Princesa Isabel, nº 727 - A, Bairro Ipanema, Guanambi – BA, CEP: 46.430-000 cujo 
OBJETO: 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 vulne-
rabilidade 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 Igaporã/BA, conforme especificações e 
quantitativos constantes no Termo de Referência do Edital. VALOR GLOBAL: R$ 86.400,00 
(oitenta e seis mil quatrocentos reais). Igaporã - Bahia, 01 de junho de 2022 – Newton Francisco 
Neves Cotrim - Prefeito.

Vigência: 01 de Junho de 2022 a 30 de julho de 2022.
Base Legal: Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/02.

Igaporã - BA, 01 de Junho de 2022.

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal
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