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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 0006-22PE-PMI

O Município de Igaporã – Bahia, por meio do Pregoeiro Oficial do Município, no uso de suas atri-
buições, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº. 0006-22PE-PMI, no dia 21/07/2022, às 09h00, 
no site www.licitacoes-e.com.br. OBJETO: registro de preços para aquisição de medicamentos para atender 
à atenção hospitalar, material e medicação do elenco da atenção básica, material e insumos para laboratório, 
material e insumo para serviços de odontologia, medicamentos e insumos para enfrentamento do COV-
ID-19, para atender às necessidades de pacientes carentes do Município. O Edital completo estará disponív-
el nos sites: www.igapora.ba.gov.br/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br e na sede da Prefeitura Municipal de 
Igaporã, setor 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, 08 
de julho de 2022. Luís Carlos Neves Souza - Pregoeiro Oficial.

CHAMADA PÚBLICA Nº0001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022

OBJETO DO CREDENCIAMENTO: contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas para a prestação de 
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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 Igaporã/ 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:

Igaporã - Bahia, 01 de junho de 2022.

Luís Carlos Neves Souza
Presidente da CPL

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 Igaporã/ 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:

Igaporã - Bahia, 01 de junho de 2022.

Luís Carlos Neves Souza
Presidente da CPL

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
0021/2022

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2022

O MUNICÍPIO DE IGAPORÃ – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições RATIFICA a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0021/2022, recomendada com base no artigo 25, Inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. CONTRATADO: SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES 
E AMBULATORIAIS LTDA - ME, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 97.528.433/0001- 56, com sede 
na Rua Eurico Dutra, nº 89 – 1 Andar SL 104, CENTRO, Guanambi – BA, CEP: 46.430-000 cujo OB-
JETO: 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 judi-
cial, 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 especifi-
cações e quantitativos constantes no Termo de Referência do Edital. VALOR GLOBAL: R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais). Igaporã - Bahia, 01 de junho de 2022 – Newton Francisco Neves Cotrim - Prefeito.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0255-22-PMI
Inexigibilidade de Licitação: Nº 0021-22I-PMI
Processo Administrativo: Nº 0126/2022

Contratada: SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS LTDA - ME, inscrita 
n o CNPJ: sob o nº 97.528.433/0001-56.

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 vulnerabilidade grave ou não, de urgência ou não e por or-
dem 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$ 40.000,00 
(quarenta mil reais).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 
002/2022

A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrôni-
co nº 002/2022, tendo como objeto o registro de preços para a contratação de empresa para o fornecimento 
de pneumáticos (novos e para reforma) e câmaras e protetores em atendimento as diversas Secretarias deste 
Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 20 de julho de 2022, às 09h30min, na 
sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e. com.br. Aos interessados o Edital estará à dis-
posição na íntegra no link: http://www.caatiba.ba.gov. br/diario, mais informações junto ao setor competente, 
estabelecido à Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba, das 08h30min às 16h30min ou 
via E-mail: licitacaatiba@gmail. com. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do 
Município. Caatiba/BA, 08 de julho de 2022. Pregoeiro: Robson Lima Rocha.


