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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ N: 14.235.048/0001-93
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Gongogi, por intermédio da sua Pregoeira, torna público a quem possa interessar a abertura de
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n° 01/2022- objeto – Registro de preço para aquisição de
gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas Secretarias e do Hospital Municipal Edésia Rocha
Neves do Município de Gongogi. Com abertura prevista para 19/01/2022 as 09:00. https://www.licitacoes-e.com.br/
Pregão Eletrônico nº. 02/2022- objeto - Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento parcelado de
gás (GLP) e água mineral para manutenção das diversas secretarias do município de Gongogi-Ba com abertura prevista
para o dia 19/01/2022 as 12:00 https://www.licitacoes-e.com.br/
Pregão Eletrônico nº. 03/2022 objeto - Registro de preço para contratação de empresa para prestação de serviços
funerários, com fornecimento de urnas funerárias a fim de atender as famílias carentes do município de gongogi, através
da secretaria municipal de assistência social. Com abertura prevista para o dia 19/01/2022 as 14:00 horas.
https://www.licitacoes-e.com.br/
Pregão Eletrônico n° 04/2022 Objeto – Registro de preços para aquisição de material de limpeza para manutenção das
diversas secretaria do município de Gongogi-Ba. Com abertura prevista para o dia 20/01/2022 as 09:00.
https://www.licitacoes-e.com.br/
Pregão Eletrônico n° 05/2022 Objeto - Registro de preço para Aquisição de medicamentos oral e injetável para atender
as necessidades da farmácia básica do município de Gongogi-Ba. Com abertura prevista para o dia 20/01/2022as 13:00.
https://www.licitacoes-e.com.br/
Pregão Eletrônico n° 06/2022 Objeto - Registro de preços para Aquisição de material Penso para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Gongogi-Ba. Com abertura prevista para o dia
21/01/2022 as 09:00.
Pregão Eletrônico n° 07/2022 Objeto - Registro de preços para Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de
material Odontológico que será destinado à secretaria municipal de saúde do município de Gongogi-Ba. Com abertura
prevista para o dia 21/01/2022 as 12:00hs. Maiores informações pelo email dpgongogi@gmail.com no horário de 08:00
as 14:00 horas. Gongogi –BA 06 de janeiro de 2022 - Jucirlany Rodrigues Ribeiro – Pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ N: 14.235.048/0001-93
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2022
A prefeitura municipal de Gongogi atravez da Secretaria Municipal de Saúde torna público que fará realizar o
Credenciamento nº 01/2022 a partir do dia 08/01/2022 para contratação de Pessoas Físicas ou Jurídicas para prestação
de serviços médicos bem como profissionais, enfermeiros, tecnicos em enfermagem, psicologo, fisioterapeuta,
Odontologo, radiologista, nutricionista, em regime de plantão no Hospital Municipal Edézia Rocha Neves no município de
Gongogi e para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Gonogi. Todos os critérios e condições do Certame
constam do referido Edital, que se encontram afixados no quadro Oficial da Prefeitura, em outros lugares de afluência
pública, poderá ser solicitado atraves do email dpgongogi@gmail.com - Jucirlany Rodrigues Ribeiro – Presidente da
comissão de Licitação - Gongogi - 06 de Janeiro de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ N: 14.235.048/0001-93
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022
A prefeitura municipal de Gongogi atravez da Secretaria Municipal de Saúde torna público que fará realizar o
Credenciamento nº 02/2022 a partir do dia 08/01/2022 para contratação de Pessoas Físicas ou Jurídicas para prestação
de Serviço de atendimento médicos especialistas em diversas áreas, visando o atendimento dos usuários de Saúde
Pública do Município de Gongogi. Todos os critérios e condições do Certame constam do referido Edital, que se
encontram afixados no quadro Oficial da Prefeitura, em outros lugares de afluência pública, poderá ser solicitado atraves
do email dpgongogi@gmail.com - Jucirlany Rodrigues Ribeiro – Presidente da comissão de Licitação Gongogi - 06 de
Janeiro de 2022
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