
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 DE 
BOM JESUS DA LAPA – BA 

Rua Mal. Floriano Peixoto, s/n - Centro. 
CNPJ: 14.105.183/0001-14 

 

 
 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 02/2018 
PROCESSO ADMISNITRATIVO N° 47/2018 

INEXIGIBILIDADE Nº 04/2018 
 

 
Eures Ribeiro Pereira, Prefeito Municipal de Bom Jesus da Lapa - Bahia, no 

uso legal de suas atribuições, e de conformidade com a Lei n.º 8.666 de 

21.06.93 e demais alterações, torna público, para o conhecimento dos 

interessados, que a partir das 08:00 horas do dia 11 de janeiro de 2018 a 30 
de novembro de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da 

Lapa(BA), situada na Rua Floriano Peixoto, s/n Centro Bom Jesus da Lapa-BA, 

se reunirá a Comissão de Licitações, com a finalidade de receber e avaliar a 

documentação dos interessados em prestar os serviços especificados no item I 

deste Edital de Credenciamento, cujo processo e julgamento serão realizados 

de acordo com os procedimentos da Lei de Regência das Licitações e suas 

alterações. 

 

1 – DO OBJETO 
  

O presente Edital de Credenciamento tem como objeto a contratação de 

serviço laboratorial para realização de exame Citopatológico Cervico-
Vaginal/Microflora para os pacientes usuários do SUS, residentes em Bom 

Jesus da Lapa e municípios pactuados, conforme descrição e quantidades 

constantes na tabela (anexo II), para o exercício fiscal de 2018, cujo processo e 

julgamento serão realizados de acordo com os preceitos da supra referida Lei. 

 
2 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
A documentação será recebida em envelope, fechados e com a seguinte 

descrição: 

AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018
 
A CPL da PM de B. J. Lapa realizará licitação na modalidade Concorrência Pública no dia 09.04.2018 às 09:00h em sua 
sede para: Contratação de Empresa Especializada para a Execução da Ampliação do Hospital Municipal Carmela Dutra 
(Construção de Leitos de Enfermarias, Leitos de UTI Adulto e Neo Natal e Centro de Imagem). Convênio n.º 003/2018 
Fundo Municipal de Saúde/Governo do Estado da Bahia - SESAB. . Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/
publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 08.03.2018 - Marcondes Barbosa Ferreira – Presidente da CPL.


