
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 WANDERLEY/BA 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

Nº 001/2020 PARA CREDENCIAMENTO MÉDICO. 
 

 A Prefeitura Municipal de Wanderley, Estado da Bahia, comunica aos interessados que se 
encontra aberta a partir do dia 06 de julho de 2020 às 08h:00min, Chamamento Público para 
o Credenciamento de profissionais médicos, pessoas físicas ou jurídicas, para prestação de 
serviços na casa municipal de saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Wanderley–Bahia, constantes de consultas médicas em regime de plantão 
24h, e pagamentos referente ao aprovado  pelo conselho municipal de saúde, constante no 
Anexo I do Edital, de acordo com as especificações contidas no Edital de Chamamento 
Público Nº 001/2020. Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação desta 
Prefeitura. O Edital está à disposição na sala da CPL, e poderá ser adquirido pessoalmente 
no horário das 08:00 às 12:00h, no endereço: Av. Juscelino Kubitscheck nº 80, Centro – 
Wanderley – Bahia. CEP: 47.940-000 ou através do Telefone (77) 3626-1122. Presidente da 
Comissão de Licitação. 
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