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Prefeitura Municipal de
Condeúba publica:
x Aviso de Renovação Chamada Pública Nº 2/2021 - INEX Nº 8/21 Objeto: Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para a prestação
de serviços médicos através de clínicos gerais, especialistas, exames,
consultas e procedimentos ambulatoriais, e profissionais da área de
saúde
(enfermeiro,
psicólogo,
assistente
social,
nutricionista,
fisioterapeuta, farmacêutico, dentista e biomédica) para atendimento aos
usuários do Sistema da Rede Pública Municipal de Saúde, interessadas
em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas descritas, no
desenvolvimento e apoio das atividades da gestão plena em saúde do
Município de Condeúba/Bahia.
x Aviso de Renovação Chamada Pública Nº 3/2021 - INEX Nº 9/21 Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadores de serviços
técnico-profissionais na área da saúde, para realização de Consultas
Médicas Especializadas, para cobertura dos serviços prestados pela rede
Municipal de Saúde/Sistema Único de Saúde, à pacientes encaminhados
pela Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo as especialidades
atendidas pelas unidades e aquelas que, durante a vigência do
credenciamento, vierem a integrar os serviços disponibilizados pelo
Município.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

AVISO DE RENOVAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2021
O Município de Condeúba torna público aos interessados a RENOVAÇÃO para
atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados do
Credenciamento nº 1/21 relativo a Chamada Pública nº 2/21-PA 53/21, INEX nº 8/21;
Objeto: Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços
médicos através de clínicos gerais, especialistas, exames, consultas e procedimentos
ambulatoriais, e profissionais da área de saúde (enfermeiro, psicólogo, assistente
social, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, dentista e biomédica) para
atendimento aos usuários do Sistema da Rede Pública Municipal de Saúde,
interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas descritas, no
desenvolvimento e apoio das atividades da gestão plena em saúde do Município de
Condeúba/Bahia. Recebimento da Documentação: a partir de 13.5.21, em dias úteis
das 8h às 12h. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva
Filho, 53-A, Centro, Condeúba – BA, através do e-mail licitacaocondeuba@gmail.com
ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial).
Condeúba, BA – 7.2.22.
Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53”A” - Fone(Fax): (77) 3445-2212
CNPJ: 13694138/0001-80 - CEP: 46.200-000 - Condeúba – Bahia

AVISO DE RENOVAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2021
O Município de Condeúba torna público aos interessados a RENOVAÇÃO para
atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados do
Credenciamento nº 2/21 relativo a Chamada Pública nº 3/21-PA 81/21, INEX nº 9/21;
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadores de serviços técnicoprofissionais na área da saúde, para realização de Consultas Médicas Especializadas,
para cobertura dos serviços prestados pela rede Municipal de Saúde/Sistema Único de
Saúde, à pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo as
especialidades atendidas pelas unidades e aquelas que, durante a vigência do
credenciamento, vierem a integrar os serviços disponibilizados pelo Município, para
atendimento exclusivo da pactuação entre os municípios de Condeúba, Cordeiros e
Piripá. Recebimento da Documentação: a partir de 9.9.21, em dias úteis das 8h às 12h.
Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A,
Centro, Condeúba – BA, através do e-mail licitacaocondeuba@gmail.com ou na integra
no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial).
Condeúba, BA – 7.2.22.
Josiel Eduardo dos Santos
Presidente da CPL
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