
27 de março de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

3º TERMO ADITIVO AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2017

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2017

1 – PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede Administrativa na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro, Condeúba – BA, 
CEP 46.200-000, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, para quem 
possa interessar, a alteração do Edital supracitado no que concerne a incorporação das funções 
de Nutricionista (RT) Responsável Técnica no Hospital Municipal e Enfermeira- Apoio Institucional 
a Atenção Básica neste mesmo Anexo, para acrescentar a demanda de profissionais, conforme 
descrito no anexo deste Termo.

As alterações promovidas são em decorrência das determinações e exigências do Ministério da 
Saúde.

Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento junto a Comissão Permanente de 
Licitação, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Condeúba sito a Praça Jovino Arsênio da 
Silva Filho, nº 53-A, Centro, no Município de Condeúba, de Segunda-feira a Sexta-feira, das 08:00 
às 12:00 horas e enviar a documentação solicitada, devidamente encadernada, através do e-mail: 
licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br

As inscrições no credenciamento ficarão abertas durante o período de vigência do chamamento 
conforme previsto no item 12.1 do supramencionado Edital, surtindo efeitos do momento da inscri-
ção até o encerramento da vigência. 

Permanecem inalteradas todas as demais disposições estabelecidas no edital original, do qual 
este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante.

Condeúba – BA, 26 de março de 2019.

Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento
Presidente da CPL

ANEXO – I

TERMO DE REFERÊNCIA

6. TABELA DE VALORES 

Nutricionista (RT) Responsável Técnica no Hospital Municipal - 30hs
01 vaga
2.21.1- O Município de Condeúba remunerará:
a) Valor mensal R$ 1.973,70 (um mil, novecentos e setenta e três reais e setenta centavos).

Enfermeira- Apoio Institucional a Atenção Básica - 20hs
01 vaga
2.22.1 – O Município de Condeúba
a) Valor Mensal de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

AVISO DO 3º TERMO ADITIVO AO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 

referente o credenciamento de pessoas físicas compreendendo as especialidades de psiquia-
tria, clínica geral, enfermagem, psicologia, assistência social, nutrição, fisioterapia, educação física, 
farmácia e odontologia, conforme as necessidades da administração municipal, abrangendo as es-
pecialidades atendidas pelas unidades e aquelas que, durante a vigência do credenciamento, vie-
rem a integrar os serviços disponibilizados pelo Município. A Comissão de Licitação, torna público, 
para quem possa interessar, a alteração no item 6 do Anexo I (Termo de Referência) do supramen-
cionado Edital, com incorporação de novas funções de Nutricionista (RT) Responsável Técnica no 
Hospital Municipal e Enfermeira- Apoio Institucional a Atenção Básica. Para maiores informações 
entrar em contato com a CPL, localizada a Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro, no 
Município de Condeúba, de Segunda-feira a Sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas ou através do 
e-mail: licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Condeúba – BA, 26 de março de 2019. Wanrléia 
Soares de Avelar do Nascimento-Presidente


