
02 de Fevereiro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

ADJUDICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 068/2017

CREDENCIAMENTO N.º 003/2017

DA: COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO
AO EXM.º SR. PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA- BAHIA

Exm.º Senhor Prefeito, 

Segue à relação de pessoas físicas e jurídicas devidamente credenciadas, habilitada a participar 
do processo de Credenciamento n.º 003/2017, que tem como objeto o Chamamento Público o cre-
denciamento de Artistas, Duplas, Grupos Musicais ou Bandas Musicais, locais e regionais para com-
por a programação cultural e artística em projetos e atividades, festas e eventos de micro, pequeno, 
médio e grande porte das secretarias municipais de Administração, Assistência Social e Educação 
realizadas e/ou apoiadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer do Município de Ria-
cho de Santana/Bahia, conforme descrição e valores pré-estabelecidos pela administração a seguir:

Os trabalhos desta Comissão de Credenciamento permanecem em aberto pelo período de 12 
meses a contar da data da abertura do credenciamento.

Assim, submetemos a V. Ex.ª o presente processo, para homologação dos atos praticados pela 
Comissão de Credenciamento durante o mês de janeiro de 2018, se assim entender.

Riacho de Santana, 01 de fevereiro de 2018.

COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO
Paula Regina de Castro

PRESIDENTE

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, Sr. Alan Antônio Vieira, com fulcro 
na Lei 8.666/93 e Portaria nº 048/2017, vem por meio deste, HOMOLOGAR os atos da Comis-
são Especial de Credenciamento, referente ao Credenciamento n.º 003/2017, que tem por objeto o 
Chamamento Público o credenciamento de Artistas, Duplas, Grupos Musicais ou Bandas Musicais, 
locais e regionais para compor a programação cultural e artística em projetos e atividades, festas e 
eventos de micro, pequeno, médio e grande porte das secretarias municipais de Administração, As-
sistência Social e Educação realizadas e/ou apoiadas pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte 
e Lazer do Município de Riacho de Santana/Bahia, dos quais tiverem seus documentos habilitados 
a participarem dos fornecimentos dos serviços supra citados, conforme relação a seguir:

Procedam-se as formalidades legais.

Riacho de Santana-Ba, 01 de fevereiro de 2018.

Alan Antônio Vieira
PREFEITO MUNICIPAL


