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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 Nº 001/2020 
 

  Resultado de Credenciamento - 9ª 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 04/2020, e o processo de Credenciamento n.º 001/2020, e:  
 
 Considerando a abertura do período para Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para 
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, SAMU e 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 29/01/2020; 
 
 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; 

 
 Torna Público, que fica Credenciados e Homologados os candidatos infra-relacionados, para a prestação 
de serviços médicos e nutricionista, em processo aberto pelo Edital de Credenciamento n.º 001/2020 de 29 de 
janeiro de 2020. 
 
Inscritos que foram Credenciados e Homologados, em ordem de entrega: 

N.º Nome Completo CNPJ/CPF Data Entrega 
Docs. 

Data da 
Análise 

01 MARCIO BRITO CARDOSO 002.442.065-46 20/07/2020 21/07/2020 
 
 O Edital completo continua disponível na sede desta Prefeitura, no setor de licitações, no horário de 
08h00min às 12hs00min e no site (www.serradourada.ba.gov.br) demais Informações: (77) 3686-2079. 

 
 

Serra Dourada/BA, 21de julho de 2020. 
 

José Milton Frota de Souza 
Prefeito Municipal 
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