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Onde se lê:

(...) 

Horário de comparecimento: 08:30h às 11:30h

(...)

Leia-se:

(...) 

Horário de comparecimento: 08:30h às 11:30h - 13:30h às 16:30h

(...)

Gabinete do Secretário Municipal de Gestão, em 12 de dezembro de 2022.

THIAGO MARTINS DANTAS

Secretário

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

No DOM nº 8.403 de 02 a 03 de novembro de 2022, referente ao Edital de Concessão de Bolsa Estudo:

Onde se lê:

4.1.2 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, das 09h00 do dia 04 de novembro até 

às 16h00 de 16 de novembro de 2023.

(...)

6.1 Para atendimento do item 5.3, será publicado Edital de Convocação direcionado exclusivamente 

aos servidores/empregados públicos com pendências documentais, concedendo-lhes, prazo para 

regularizá-las.

Leia-se:

4.1.2 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, das 09h00 do dia 04 de novembro até 

às 23h59 de 16 de novembro de 2022.

(...)

6.1 Para atendimento do item 5.2, será publicado Edital de Convocação direcionado exclusivamente 

aos servidores/empregados públicos com pendências documentais, concedendo-lhes, prazo para 

regularizá-las.

Gabinete da Secretaria Municipal de Gestão, em 12 de dezembro de 2022.

THIAGO MARTINS DANTAS

Secretário Municipal de Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada 

COTAÇÃO DE PREÇO Nº. 164/2022, Contratação de instituição especializada para PROCEDIMENTO 

MÉDICO DE IMPLANTE DE PRÓTESE PENIANA SEMI-RÍGIDA, COM O FORNECIMENTO DE TODO 

MATERIAL NECESSÁRIO, para cumprimento do processo de ação judicial em favor do paciente J.F.S 

conforme relatório médico anexo

As propostas deverão ser apresentadas até 03 dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial do 

Município de Salvador/Bahia.

O processo administrativo nº. 184179/2022 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 

Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.sms1@salvador.ba.gov.br, 

onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 12 de dezembro de 2022.

PALOMA MENDES MENDONÇA

Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que serão 

realizadas COTAÇÕES DE PREÇOS, conforme abaixo:

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 165/2022: Contratação para realização de Exame de Enema baritado 

(clister opaco), para atender demanda de Ação Judicial, em favor do paciente K.J.P.P. Processo nº 

193882/2022.

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 3461/2022: Aquisição de 720 comprimidos do medicamento Micofenolato 

sódico 360mg, para atender demanda de Ação Judicial, em favor da paciente R.T.A. Processo nº 

181610/2022.

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 3462/2022: Aquisição de 12 bisnagas do medicamento Nistatina + Óxido de 

zinco, 100.000 UI + 200mg/g, para atender demanda de Ação Judicial, em favor da paciente M.S.F. 

Processo nº 181772/2022.

As propostas deverão ser apresentadas em até três dias úteis partir da publicação do Diário Oficial 

do Município de Salvador / Ba. 

Os processos administrativos acima citados referentes aos objetos das presentes cotações de 

preços, encontram-se no Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.

sms5@salvador.ba.gov.br onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 12 de dezembro de 2022

PALOMA MENDES MENDONÇA

Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 

realizada COTAÇÃO DE PREÇO Nº 166/2022: Contratação de entidade qualificada como Organização 

Social (OS) para atuar na Gestão, Planejamento, Operacionalização e Execução das ações e serviços 

de saúde na Unidade Especializada Multicentro de Saúde Liberdade Prof. Bezerra Lopes, conforme 

condições estabelecidas no Projeto Básico. As propostas deverão ser apresentadas até 03 dias 

úteis a partir da publicação no Dário Oficial do Município de Salvador/ Bahia. 

O processo administrativo nº 13855/2022 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 

Setor de Suprimentos - SESUP (telefone: (71) 3202-1146) e os seus anexos poderão ser solicitados 

através de e-mail endereçado a sesup.sms3@salvador.ba.gov.br.

Salvador, 12 de dezembro de 2022

PALOMA MENDES MENDONÇA

Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 

realizada COTAÇÃO DE PREÇO Nº. 167/2022, Compra do procedimento EXAME LABORATORIAL DE 

PEPTÍDEO NATIURÉTICO CEREBRAL - BNP, para cumprimento do processo de ação judicial em favor 

da paciente A.C.S. 

As propostas deverão ser apresentadas até 03 dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial do 

Município de Salvador/Bahia.

O processo administrativo nº. 163330/2022 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 

Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.sms1@salvador.ba.gov.br, 

onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 12 de dezembro de 2022.

PALOMA MENDES MENDONÇA

Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 

realizada COTAÇÃO DE PREÇO Nº 168/2022, contratação de instituição especializada para realização 

do procedimento cirúrgico de implante de prótese peniana semirrígida, com fornecimento de todo o 

material médico necessário, para cumprimento do processo de ação judicial em favor do paciente;  

M.J.C. As propostas deverão ser apresentadas  em até 03 (três) dias  úteis a partir da Publicação no 

Diário Oficial do Munícipio de Salvador- Ba.

O processo administrativo Nº 51652/2022 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 

Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.sms3@salvador.ba.gov.br, 

onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 12 de dezembro de 2022.

PALOMA MENDES MENDONÇA

Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 

realizada COTAÇÃO DE PREÇO Nº. 3463/2022, LANTERNA CLINICA COMPACTA PRETA. 

As propostas deverão ser apresentadas até 03 dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial do 

Município de Salvador/Bahia.

O processo administrativo nº. 189186/2022 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 

Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.sms1@salvador.ba.gov.br, 

onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 12 de dezembro de 2022.

PALOMA MENDES MENDONÇA

Coordenadora


