
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAIRIPOTABA

Estado de Goiás

18 RETIFICACÃO DO CHAMAMENTO N° 003/2019

o Presidente da Comissão de Licitação do Município de Mairipotaba
GO, no uso de suas atribuições legais, torna público, a todos os interessados
em participar do referido chamamento, a 1a Retificação do Edital de
Chamamento 003/2019. Alterando a data de apresentação da proposta.

ONDE SE LÊ:

Protocolo de Envelopes: A partir do dia 13/12/2019 até o dia 20/12/2019

LEIA-SE:

Protocolo de Envelopes: A partir do dia 13/12/2019 até o dia 31/01/2020

ONDE SE LÊ:

° Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Mairipotaba-GO, com sede na sito a
Rua das Palmeiras, Od. 23 lote 02 e 03 Centro, Cidade: Mairipotaba-GO, Inscrita no
CNPJ sob N° 01.933.462/0001-24, Insc. Estadual 'isento', representado pelo Sr.
Gestor LlNDOMAR CLAUDINO BESSA, brasileiro, portador do CPF nO.565.304.121-
15, torna público, para o conhecimento de quantos possam interessar, que, em
conformidade com o caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, estará recebendo em sua
sede a partir do dia 13/12/2019 até o dia 20/12/2019. No horário de 07hOOminás
11hOOmindas 13hOOminás 17hOOmin,horário de expediente externo da Prefeitura, a
docurmentação do item 4 (quatro) deste Edital, de Chamamento visando_ o
Gredenciamento para Contratação de profissionais da Saúde e da área medica
sem vínculo empregatício de qualquer natureza (Pessoa Física ou Jurídica), para
o exercício 2020, no Hospital Municipal e Unidades de Saúde municipais, no
atendimento dos Programas e Ações de Saúde desenvolvidas no Município de
Mairipotaba-GO, de acordo com critérios e condições a seguir especificadas:

LEIA-SE:

° Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura de Mairipotaba-GO, com sede na sito a
Rua das Palmeiras, Od. 23 lote 02 e 03 Centro, Cidade: Mairipotaba-GO, Inscrita no
CNPJ sob N° 01.933.462/0001-24, Insc. Estadual 'isento', representado pelo Sr.
Gestor LlNDOMAR CLAUDINO BESSA, brasileiro, portador do CPF nO.565.304.121-
15, torna público, para o conhecimento de quantos possam interessar, que, em
conformidade com o caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, estará recebendo em sua
sede a partir do dia 13/12/2019 até o dia 31/01/2020. No horário de 07hOOminás
11hOOmindas 13hOOminás 17hOOmin,horário de expediente externo da Prefeitura, a
documentação do item 4 (quatro) deste Edital, de Chamamento visando o
Credenciamento para Contratação de profissionais da Saúde e da área medica
sem vínculo empregatício de qualquer natureza (Pessoa Física ou Jurídica), para
o exercício 2020, no Hospital Municipal e Unidades de Saúde municipais, no
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atendimento dos Programas e Ações de Saúde desenvolvidas no Município de
Mairipotaba-GO,de acordocomcritériose condiçõesa seguirespecificadas:

ONDE SE LÊ:

A Proponente deverá apresentar a partir do dia 13/12/2019 até o dia
20/12/2019, em 01 (uma) via os seguintes documentos, seja em original
ou por cópia autenticada, em todas as páginas, em cartório ou outro
órgão competente:

LEIA-SE:

A Proponente deverá apresentar a partir do dia 13/12/2019 até o dia
31/01/2020, em 01 (uma) via os seguintes documentos, seja em original
ou por cópia autenticada, em todas as páginas, em cartório ou outro
órgão competente:

Permanecem inalteradas as demais disposições previstas no Edital de
EDITAL DE CHAMAMENTO 003/2019. Mairipotaba, 20 de Dezembro de 2019.
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