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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2022 

 
 

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ – MS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da 

Presidenta da Comissão de Licitação, nomeada pela portaria n° 140/2022 de 15 

de julho de 2022, torna público, para conhecimento de interessados, que fará 

realizar o CREDENCIAMENTO de empresas especializadas em serviços médicos 

em plantões de 06 (seis), 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas no Pronto 

Atendimento Médico - PAM, em atendimento a Lei Federal Lei 8.666/1993, 

observando a  Resolução – TCE-MS n° 88, de 03 de outubro de 2018, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, conhecida através da CI/SMS Nº 

516/2022, processo administrativo n° 148/2022, nos termos do estudo técnico 

preliminar e termo de referência.  

O recebimento da documentação e proposta inicia-se à partir do dia 27 de julho 

de 2022 e encerra-se no dia 27 de julho de 2023, possibilitando vigência 

contratual de até 12 (doze) meses às empresas que atenderem todos os 

requisitos. O Edital poderá ser solicitado no Setor de licitação ou no e-mail 

setorlic@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min, bem como 

no portal da transparência do município.  

Batayporã-MS. Batayporã-MS, 25 de  julho de 2022.  

 

 

DEIZIANE BERNARDES DA SILVA 
PRESIDENTE DA CPL. 
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O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ – MS, Estado de Mato Grosso do Sul, 

através do Presidente da Comissão de Licitação, nomeado pela portaria n° 1/2022 

de 05 de janeiro de 2022, torna público, para conhecimento de interessados, que 

fará realizar o CREDENCIAMENTO de empresas especializadas em serviços 

funerais, em atendimento a Lei Federal Lei 8.666/1993, observando a  Resolução 

– TCE-MS n° 88, de 03 de outubro de 2018, conforme solicitação da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, conhecida através da CI/SMAS Nº 029/2022, 

processo administrativo n° 053/2022, nos termos do estudo técnico preliminar e 

termo de referência.                   

O recebimento da documentação e proposta inicia-se à partir do dia 04 de 

abril de 2022 e encerra-se no dia 04 de abril de 2023, possibilitando vigência 

contratual de até 12 (doze) meses às empresas que atenderem todos os 

requisitos. 

O Edital poderá ser solicitado no Setor de licitação ou no e-mail 

setorlic@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min, bem como 

no portal da transparência do município.  

Batayporã-MS, 01 de abril de 2022.   

 

 
JOÃO FELIPE BARBOSA PERLIN 

PRESIDENTE DA CPL 
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