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PÁGINA CERTIFICADA

06 de setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2022 
CREDENCIAMENTO

O Município de Barra do Choça - Bahia, Juntamente com o Fundo Municipal de Saúde em con-
sonância com o caput do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal n.º 115 de 04 janeiro 
de 2021, torna público que será realizado um CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022 para fins de 
CREDENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídicas para eventual prestação de serviços odonto-
lógicos em unidades móveis em caráter complementar ao SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS no 
âmbito da rede municipal de saúde de Barra do Choça. Edital ficará aberto para credenciamento das 
necessidades iniciais no período de 06/09 a 15/09/2022 das 08:00h as  17:00hs no endereço na Av. 
Getúlio Vargas, 648, Centro. Edital e Anexos estão disponíveis no diário oficial no endereço: http://
doem.org.br/ba/barradochoca/editais. O edital permanecerá aberto ate 31/12/2022. Outros atos re-
ferentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Barra do Choça – Bahia, 
05 de setembro de 2022. Danillo Sousa Almeida – Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2022 
CREDENCIAMENTO

O Município de Barra do Choça - Bahia, Juntamente com o Fundo Municipal de Saúde em 
consonância com o caput do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal n.º 115 de 04 
janeiro de 2021, torna público que será realizado um CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022 para 
fins de CREDENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídicas para eventual prestação de serviços 
de confecção e fornecimento de óculos através de unidade móvel de saúde, conforme necessidade 
das Secretarias  Municipais de Educação e Saúde, em caráter complementar ao Sistema Único de 
Saúde. Edital ficará aberto para credenciamento das necessidades iniciais no período de 06/09 a 
13/09/2022 das 08:00h as  17:00hs no endereço na Av. Getúlio Vargas, 648, Centro. Edital e Anexos 
estão disponíveis no diário oficial no endereço: http://doem.org.br/ba/barradochoca/editais. O edital 
permanecerá aberto ate 31/12/2022. Outros atos referentes a este processo serão publicados no 
Diário Oficial do Município. Barra do Choça – Bahia, 05 de setembro de 2022. Danillo Sousa Almeida 
– Secretário Municipal de Saúde.


