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25 de outubro de 2021

ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos 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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RESULTADO DA SÉTIMA SESSÃO DO CREDENCIAMENTO 001/2021.
O Município de Serra Dourada, Estado da Bahia, através da Comissão Permanente de Licitação, torna-se
público, o Resultado da Sétima Sessão do Credenciamento nº 001/2021, Processo Administrativo
MSD/15.2021, com o objeto para a contratação de serviços médico-hospitalares, enfermeiros, psicólogos,
educadores físicos, odontólogos, nutricionistas, bioquímicos e assistentes sociais conforme as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação, de acordo com as
necessidades, quantidades, condições e especificações constantes no Edital e anexos, ocorrida na Sala de
Licitações com inicio às 09:00 horas do dia 25/10/2021. Foi apreciado a documentação de 01 (um) Pessoa
Física, que protocolou o envelope junto a Comissão, foi habilitada a Senhora Kananda de Souza Maciel, inscrita
no CPF. nº 074.694.785-23, para a função de Enfermeira do sub-item 13. Foi habilitada pelo cumprimento das
exigências constantes dos itens 5.1 a 5.2.5.4 do Edital. A Ata juntamente com a documentação analisada na
Sessão, será encaminhada para apreciação e parecer jurídico e consequentemente a adjudicação e
homologação, a divulgação da credenciada e a contratação de acordo com a necessidade do órgão solicitante,
conforme observância do descrito nos itens 1.2, 7.9, 7.10 do Edital. Serra Dourada, Bahia, 25 de outubro de
2021. Luiz Roberto Teixeira da Silva – Presidente da CPL.
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