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GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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MUNICIPIO DE IBOTIRAMA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CNPJ: 10.556.184/0001-24 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015-FMS/BA. 

A Pregoeira 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 007/2015-FMS/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto 
contratação de empresa especializada para fornecimento, implantação, treinamento e suporte de solução Cloud para informatização do 
processo de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, incluído o fornecimento de equipamentos móveis em regime de comodato, 
espcificadamente “tablets” com tecnologia Wi-fi, incluindo o licenciamento de uso de software Mobile para o preenchimento das fichas 
cadastrais em conformidade às necessidades do Ministério da Saúde e Sistema eSUS, para atendimento às necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Ibotirama - BA, que será realizada no dia 09 de novembro de 2015, às 08:30 h, na sala 
de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h pelo telefone 77 
3698-1512. Joelma Pereira dos Santos – Pregoeira. 

Esta edição encontra-se no site: www.ibotirama.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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