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Prefeitura Municipal de
Ibotirama publica:
• Aviso de Republicação Licitação Pregão Presencial 003/2020 - Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
coleta, armazenamento/transbordo, transporte, tratamento e destinação
final de Resíduo de Saúde e Perfuro cortante e destinação final dos
resíduos de serviços de Saúde após tratamento compreendendo todos os
procedimentos e metodologias exigidas pelas normas e legislação
ambiental e sanitária (CONAMA, RDC/ANVISA, NBR /ABNT e Portarias
do Ministério da Saúde), visando atender as necessidades do Fundo Mun.
de Saúde de Ibotirama-BA.
• Aviso de Licitação Pregão Presencial 004/2020 - FMS/ BA - Objeto:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de
higienização, lavanderia e diversos, para atender as necessidades do
Hospital Regional Velho Chico-HRVC e o Fundo Municipal de Saúde,
deste município.

Gestor - Claudir Terence Lessa Lopes De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Ives de Oliveira, nº 78

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TGPDJ9RB2SHN8DC2VTOLNA

Sexta-feira
17 de Julho de 2020
2 - Ano - Nº 3705

Ibotirama

Licitações

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.556.184/0001-24
AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020.
O Pregoeiro do Mun. de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 003/2020, do tipo empreitada por menor preço global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de coleta, armazenamento/transbordo, transporte, tratamento e destinação final de Resíduo de Saúde e Perfuro cortante e
destinação final dos resíduos de serviços de Saúde após tratamento compreendendo todos os procedimentos e metodologias exigidas
pelas normas e legislação ambiental e sanitária (CONAMA, RDC/ANVISA, NBR /ABNT e Portarias do Ministério da Saúde), visando
atender as necessidades do Fundo Mun. de Saúde de Ibotirama-Ba. Será realizada no dia 29/07/2020, às 08:30 h, na sala de Licitações
desta Prefeitura. O edital e as informações serão obtidos na sede da Prefeitura situada na Praça Ives de Oliveira, 78 – Centro – Ibotirama
– BA, das 8:00 às 12:00 h ou pelo telefone (77) 3698-1512. Neylon Nichelle P. de Sá Teles – Pregoeiro.
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MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
FUNO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.556.184/0001-24
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020-FMS/BA.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama através do Fundo Municipal de Saúde, comunica aos interessados que
se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020-FMS/BA, do tipo menor preço por lote,
tendo como objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de higienização, lavanderia e
diversos, para atender as necessidades do Hospital Regional Velho Chico-HRVC e o Fundo Municipal de Saúde, deste
município, que será realizada no dia 29 de julho de 2020, às 08:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as
informações serão obtidas na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h, pelo telefone 77 3698-1512. Neylon Nichelle
Pereira de Sá Teles – Pregoeiro.
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