
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO –BA 
CNPJ: 13.654.454/0001-28 

 

PRAÇA DA MATRIZ Nº 22 CENTRO  - CEP 4799000 – (77) 3616-2125 

 
 
 
 
 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 
CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.887/2017 
 
 
    A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO ESTADO DA 
BAHIA, comunica aos interessados, o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017 
para fins de CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas e físicas para a prestação 
de serviços médicos especializados na área de ortopedia, pneumologia, 
endocrinologia, nefrologia, neurocirurgia, mastologia, exames de imagem 
ortodôntica bem como médicos plantonistas e clínica médica para suprir as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Os interessados 
deverão se inscrever no período de 09 a 16 de agosto de 2017 no horário das 
08:30H ás 12:00H e das 14:30H ás 17:00H, mais informações poderão ser obtidas 
no setor de licitações e contratos localizado no prédio da Prefeitura Municipal 
situado a Praça da Matriz, nº 22, em Formosa do Rio Preto-BA ou pelos telefones 
(77) 3616-2125-2112. Cópia do Edital poderá ser obtida no endereço citado. 
 
 
Washington Alves da Silva Oliveira 
Presidente da Comissão de Licitação 
Formosa do Rio Preto - BA 
07 de agosto 2017.  
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