
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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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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ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍP IO DE SE RRA DOURADA  
CNPJ n.º 114.222.277/0001-73 

Credenciamento n.º 001/2018 
 

  Resultado de Credenciamento - 1ª Parcial 
 

O MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA - ESTADO DA BAHIA, representado pelo Prefeito José 
Milton Frota de Souza, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos termos da 
Constituição Federal do Brasil de 1988, art. 37 e arts. 196 a 200; e as Leis Federais n.º 8.080/1990 
e n.º 8.666/1993 e suas alterações, o Decreto Municipal n.º 08/2018, e o processo de 
Credenciamento n.º 001/2018, e:  
 
 Considerando a abertura do período para Credenciamento de interessados (pessoas físicas 
e/ou jurídicas) em apresentar propostas para prestação de serviços compreendendo as 
especialidades de médicos,  enfermeiros, psicólogos, educadores físicos, odontólogos,  bioquímicos 
e assistentes sociais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no Hospital 
Municipal Antônio de Souza Fagundes, nas Unidades Básicas de Saúde da zona urbana e rural,  
psicólogos e assistentes sociais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Assistência social, nutricionista e psicólogo para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação deste munícipio de Serra Dourada, publicado em 28/02/2018; 
 
 Considerando a contratação via modalidade de Credenciamento, dada a inviabilidade de 
competição, bem como a remuneração por valores previamente tabelados pelo  Município de Serra 
Dourada;  
 
 Credenciamento de todos interessados para o preenchimento da demanda do serviço desta 
Chamada, desde que satisfaçam os requisitos e expressamente acatem as condições da 
administração pública; 
 
 Considerando a necessidade da Administração Pública de Serra Dourada de ofertar 
atendimento a todos os serviços que compõem a Rede Básica de Saúde, Assistência Social e 
Educação; 
 

Considerando a necessidade da Administração Pública de Serra Dourada de ofertar 
atendimento a população a todos os serviços que compõem a Rede Básica de Saúde e na 
Estratégia da Saúde em Família; 

 
 Considerando a Ata da Comissão Permanente de Licitação - CPL nomeada pela Portaria 
n.º 002/2018. 
 
Torna Público, que fica Credenciados e Homologados os candidatos infra-relacionados, para a 
prestação de serviços médicos, enfermeiros, bioquímicos, psicólogas e assistentes sociais para 
suprir os atendimentos nos setores: Hospital Municipal, Unidades Básicas de Saúde da zona urbana 
e rural, NASF, CAPS, CREAS, CRAS  e Secretaria de Educação em processo aberto pelo Edital de 
Credenciamento n.º 001/2018 de 28 de fevereiro de 2018: 
 
 
Inscritos que foram Credenciados e Homologados, em ordem de entrega: 
 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Município de Serra Dourada/BA, através da Secretária Municipal de Saúde, torna público a retificação do  Ato de Inexigibilidade 
de Licitação nº 13/2018, publicado no Diário Oficial no dia 09 de março de 2018, edição nº 1859. Onde se lê: contratação de prestação 
de serviços médicos clinico geral como plantonista a serem prestados junto ao Hospital Municipal Antonio de Souza Fagundes nos 
fins de semana, de acordo programação da Sec. Municipal de Saúde com estimativa de até 06 (seis) plantões mensal  de 24 horas, 
valor R$ 1.950,00, cada. Valor mensal estimado em até R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais). Leia-se: contratação de prestação 
de serviços médicos clinico geral como plantonista a serem prestados junto ao Hospital Municipal Antonio de Souza Fagundes de 
acordo programação da Sec. Municipal de Saúde, com estimativa de: 06 (seis) plantões mensal  de 24 horas, em fins de semana, valor 
R$ 1.950,00 cada, 02 (dois) plantões mensal  de 24 horas em dias uteis, valor R$ 1.700,00 cada e 02 (dois) plantões mensal  de 12 horas 
em dias uteis, valor R$ 700,00 cada, Valor mensal estimado em até R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Mantidos inaltera-
dos os demais itens publicados. S. Dourada/BA, 15/03/2018. Herlane Janise de S. Oliveira Dos Anjos - Secretária Municipal de Saúde.

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Que se faz aos 15 (quinze) dias do mês de março do ano 2018, onde o Ato de Inexigibilidade de licitação, foi publicado com ERRO 
DE GRAFIA, retificando-se o referido instrumento na forma abaixo:
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19/2018 – Com base no art. 25, inc. II da Lei 8.666/93: reconheço integralmente a 
Inexigibilidade de Licitação relativa ao Processo Administrativo MSD/16.02.2018, em favor da contratação da Srª. MAYANE DA SIL-
VA FERNANDES, inscrita no CPF/MF 040.581.245-04. Objeto:  Contratação de profissional para prestação de serviços de Psicóloga 
com carga horaria de 40h, a serem prestados no CRAS (Centro de Referencia de Assistência Social) deste Município. Valor mensal R$ 
1.800,00.  Vigência: 09/03 à 31/12/2018. Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação supracitado. Fundo Municipal de Saúde, Serra 
Dourada/BA, 09/03/2018. José Milton Frota de Souza - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Serra Dourada/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 006/2017, comunica aos interessados 
que nos termos da lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial (SRP) nº 04/2018, objeto: contratação de empresa p/ 
eventual aquisição de material elétrico e de construção em geral,   para atender a demanda das secretarias e órgãos deste município, 
conforme especificado no termo de referencia Anexo I do Edital. Abertura/recebimento dos envelopes prevista para o dia 27/03/2018 
às 09:00h. O Edital completo está disponível no site (www.serradourada.ba.gov.br) na sede no setor de licitações, ou ainda, através do 
e-mail: pmsd-licitacoes@hotmail.com e do tel. (77) 3686-2079.  S. Dourada/BA, 14/03/2018. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Serra Dourada/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 006/2017, comunica aos interessados que 
nos termos da lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial (SRP) nº 05/2018, objeto contratar empresa especializada  
para eventual locação de tendas, barracas tablado/piso, divisórias, banheiros químicos, palcos, camarotes, camarins,  sonorização, 
iluminação, painéis de led, grupo gerador, seguranças, decoração e prestação de serviços de produção musical para eventual con-
tratação de bandas regionais, para os eventos e festividades promovidos por este município,  conforme especificado no termo de 
referencia Anexo I do Edital. Abertura/recebimento dos envelopes prevista para o dia 28/03/2018 às 08:00h. O Edital completo está 
disponível no site (www.serradourada.ba.gov.br) na sede no setor de licitações, ou ainda, através do e-mail: pmsd-licitacoes@hot-
mail.com e do tel. (77) 3686-2079.  S. Dourada/BA, 14/03/2018. Carlos M. Rodrigues – Pregoeiro 


