ESTADO DE GOIÁS
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS
SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO

ANEXO Nº01 /2020 - SUPLI- 11220

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO, torna
público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Chamamento Público n° 01/2020,
para o recebimento de inscrição e documentos previstos em edital, disponível no site do IPASGO:
http://www.ipasgo.go.gov.br.
Modalidade: Chamamento Público
Processo: 202000022027551
Do Envio das Propostas: As propostas dos laboratórios interessados deverão ser
enviadas via e-mail à Diretoria de Saúde do IPASGO, através do endereço
diretoriadesaude@ipasgo.go.gov.br, no período de 02/06/2020 a 09/06/2020, juntamente com a
documentação exigida no Edital.
Objeto: O presente edital tem por objeto garantir o acesso facilitado à imunização contra
o vírus da Influenza ao maior número possível de usuários IPASGO, através de convênio com laboratórios
que executem o fornecimento e aplicação de vacinas do tipo tetravalente aos usuários do IPASGO
interessados, sem que haja ônus ao instituto. A disponibilização das vacinas tem a finalidade de minimizar
os fatores socioeconômicos que restringem sua aquisição, e para tanto, deverá apresentar aplicação de
desconto no valor a ser cobrado ao usuário.
FLÁVIO HENRIQUE SILVA
Diretoria de Saúde

GOIANIA - GO, aos 01 dias do mês de junho de 2020.
Documento assinado eletronicamente por FLAVIO HENRIQUE SILVA, Diretor (a), em
01/06/2020, às 16:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000013401780 e o código CRC 990BDBAA.
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