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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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Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 024/2014

O Prefeito do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins 
previstos no Artigo 26 da Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos quanto ao presente Edital, que a Co-
missão Permanente de Licitação expediu parecer em regular processo, considerando Inexigível Licitação para a Contra-
tação para a Prestação de Serviços na Realização de Capacitação dos Profissionais da Educação do Município de Tabocas 
do Brejo Velho, na Continuidade do “Projeto Ampliar: Educação e Desenvolvimento”, nos dias 11, 12 e 13/12/2014, das 
08:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas. Palestras com os seguintes temas:
•	 Metodologia	Didática	em	Sala	de	Aula;
•	 Saúde	Emocional	no	Trabalho;
•	 Educação	Ambiental;	
•	 Motivação	Pessoal	e	Profissional	e,
•	 Orientação	Sexual,	etc.
Os serviços acima descritos ficará a cargo da contratada as despesas com ornamentação, material gráfico, camisas, co-
bertura do evento com gravação em vídeo e lanche durante os 03 dias de evento e, as depesas com transporte e estadias 
de sua equipe de técnicos e profissionais e os demais custos que ocorrer. A Secretaria prevê a participação de 350 profis-
sionais da educação.
O valor total para os serviços ora mencionados é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que serão prestados pela Conceito 
Assessoria, Serviços e Treinamentos Ltda-ME., inscrita no CNPJ sob o nº 07.967.377/0001-63.
Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da lei, poderão o fazer no prazo de cinco dias a contar da data 
de publicação deste Edital.

             E para que ninguém alegue desconhecimento, o presente Edital será publicado no Mural desta Prefeitura, com 
observação da eficácia dos atos e valendo para todos os fins de direito.

Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 05 de dezembro de 2014

Humberto Pereira da Silva
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO
TP. 013/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após recebimento do Parecer Jurídico referente ao Proces-
so Licitatório Tomada de Preços nº 013/2014, tendo como objeto: Obra de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro Olho D’água 
do Cedro, no Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme CTR Nº 787132/2013 / Ministério das Cidades / Caixa Econômica 
Federal, conforme Edital e anexos, vem através deste Homologar o objeto da referida licitação à empresa: DTSL Locação e Cons-
truções Ltda – EPP, CNPJ. 04.060.194/0001-71, a qual foi vencedora do certame com o valor global de R$ 445.082,41 (quatrocentos 
e quarenta e cinco mil e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos). Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 09 de dezembro de 2014. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal.


