
ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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.

Ano X  Nº 2651     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   05 de janeiro de 2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0100/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 037/2015

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da Comissão de Licitação, sob o Processo Admi-
nistrativo nº 0100/2015 e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 037/2015, tendo como objeto: Serviços de Atendimento Médico 
plantonista de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas, no Hospital Municipal, na sede do Município; e Serviços de Atendimento Médico 
no Programa de Saúde da Família – PSF, na sede do Município de Tabocas do Brejo Velho. Ratifica, Homologa e autoriza contratar 
o Sr. Dra. Mirtana Oliveira de Souza Neves, brasileira, maior, solteira, médica, inscrita no CPF sob o nº 025.799.151-41, e RG nº 
0963060171 SSP/BA e CRM-TO nº 3.671/TO. Do Valor - A Contratante pagará a Contratada os seguintes valores: Pelos Serviços de 
Atendimento Médico no Programa de Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde da sede do Município de Tabocas do Brejo Ve-
lho, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, o valor de R$ 12.150,00 (doze mil e cento e cinqüenta reais) por mês; Pelos 
Serviços de Atendimento Médico Plantonista 12 (doze) horas, o contratado receberá a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) 
por plantão, sendo estimados 06 (seis) plantões por mês, totalizando o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); Pelos Ser-
viços de Médico Plantonista 24 (vinte e quatro) horas, o contratado receberá a importância de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos 
reais) por plantão, sendo estimados 10 (dez) plantões por mês, totalizando o valor mensal estimado de R$ 14.000,00 (quatorze mil 
reais), ficando estimado o valor de R$ 364.200,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos reais), para o período contratado, 
sendo dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de conformidade com os elementos constantes do pro-
cesso administrativo nº 0100/2015 e do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 037/2015, nas condições apresentadas. Tabocas 
do Brejo Velho - Ba, 04 de janeiro de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0101/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 038/2015

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da Comissão de Licitação, sob o Processo Admi-
nistrativo nº 0101/2015 e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 038/2015, tendo como objeto: Serviços de Atendimento Médico 
no Programa de Saúde da Família – PSF, na localidade de Cabiceirinha, interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais; e Serviços de Atendimento Médico plantonista de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas, 
no Hospital Municipal, na sede do Município. Ratifica, Homologa e autoriza contratar o Sr Dr. Paulo Roberto de Oliveira, brasilei-
ro, maior, casado, médico, inscrito no CPF sob o nº 058.295.935-72, e RG nº 006.555.33 06 SSP/BA e CRM-BA nº 3.541, no valor 
estimado de R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais), para o período contratado, sendo dispensada a licitação com base 
na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de conformidade com os elementos constantes do processo administrativo nº 0101/2015 e do 
processo de inexigibilidade de licitação nº 038/2015, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Ba, 04 de Janeiro de 2016. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito.
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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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ESTADO DA BAHIA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 
   CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28 
  www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br  
 Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)657-2148-PABX Fax:657-2160 
 CEP.: 47 760-000             -        Tabocas do Brejo Velho       -     Bahia. 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Os abaixo assinados, de um lado como contratante, a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da 
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo 
Velho – BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. 
Humberto Pereira da Silva, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF nº 378.672.615-91 e da CI/RG nº 
03703274 70 SSP/BA, residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 – Centro – Tabocas do Brejo Velho – 
Bahia e, de outro lado, como contratada a empresa IZANNA MARA SOUZA DE QUEIROZ – ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.194.106/0001-27, com sede na Travessa Osvaldo Cruz nº 381, sala 01, centro – Santa Maria da 
Vitória – Bahia, neste ato representada pela Sócia Administradora, proprietária, Senhora Izanna Mara Sousa de 
Queiroz, portadora da carteira de identidade nº 1163082147 SSP/BA, residente e domiciliado a Rua do Contorno nº 
88, 1º andar, Bairro centro, na cidade de Santa Maria da Vitória - Bahia,, acordam e ajustam firmar o presente 
TERMO ADITIVO ao contrato nº 133/2015, datado de 04/05/2015, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e 
das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Contrato e Inexigibilidade nº 031/2015, homologado pelo 
Prefeito Municipal no dia 30/04/2015 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Prestação de 
Serviços na Elaboração de Projeto de Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de 
Chagas, no Município de Tabocas do Brejo Velho, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 133 datado de 04.05.2015, para 31 de Março de 
2016. CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do Contrato ora aditado, permanecem em vigor, mantidos todos 
os seus termos e constituindo com o presente, um só documento para todos os fins e efeitos legais. E por estarem 
justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e único efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 22 de Dezembro de 2015. Humberto Pereira da Silva, Prefeito 
Municipal. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0102/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 039/2015

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da Comissão de Licitação, sob o Processo Admi-
nistrativo nº 0102/2015 e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 039/2015, tendo como objeto : Serviços de Atendimento Médico 
Cirurgião e Anestesista, para realização de Cirurgias Eletivas e de Emergência, no Hospital Municipal, na sede do Município. Ra-
tifica, Homologa e autoriza contratar o Sr. Dr. Pedro Cardenas Marin, natural do Paraguai, maior, casado, médico, inscrito no CPF 
sob o nº 030.486.835-34, e RG nº 6.833.103 SSP/BA e CRM-BA nº 2.576, no valor global de R$ 145.800,00 (cento e quarenta e cinco 
mil e oitocentos reais), para o período contratado, , sendo dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de 
conformidade com os elementos constantes do processo administrativo nº 0102/2015 e do processo de inexigibilidade de licitação 
nº 039/2015, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Ba, 04 de Janeiro de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0104/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 041/2015

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da Comissão de Licitação, sob o Processo Ad-
ministrativo nº 0104/2015 e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 041/2015, tendo como objeto: Prestação de Serviços, todos de 
caráter técnico especializado na área de contabilidade pública municipal, fornecendo informações, tanto sob aspectos gerais, bem 
como sob aspectos específicos, de modo registráveis ou não, prestados pelos técnicos de sua equipe, sendo a coordenação do Sr. Már-
cio Magalhães Andrade;. Ratifica, Homologa e autoriza contratar a empresa M M Magalhães Contabilidade LTDA – ME, inscrita no 
CNPJ: 08.937.015/0001-92, no valor estimado de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), para o período contratado, sendo 
dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de conformidade com os elementos constantes do processo 
administrativo nº 0104/2015 e do processo de inexigibilidade de licitação nº 041/2015, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo 
Velho - Ba, 04 de Janeiro de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 097/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 034/2015

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da Comissão de Licitação, sob o Processo Admi-
nistrativo nº 097/2015 e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 034/2015, tendo como objeto: Serviços Profissionais de Odontolo-
gista, no Programa de Saúde da Família – PSF, na sede do Município; e Serviços de Coordenação de Saúde Bucal, com carga horária 
de 40 (quarenta) horas semanais. Ratifica, Homologa e autoriza contratar o Odontologista GUTTO MARCUS VIANA DE SOUZA, 
inscrita no CPF sob o nº 023.155.295-57, e RG nº 0955892794 SSP/BA e CRO-BA nº 12.599. Valor: Pelos serviços de Odontologista 
no Programa de Saúde da Família – PSF, o contratado receberá o valor mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); e pelos ser-
viços de Coordenação de Saúde Bucal, o contratado receberá o valor mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais), totalizando 
o valor global mensal de R$ 4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinqüenta reais), ficando o valor global de R$ 52.200,00 (cinquenta e 
dois mil e duzentos reais), para o período contratado, sendo dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e 
de conformidade com os elementos constantes do processo administrativo nº 097/2015 e do processo de inexigibilidade de licitação 
nº 034/2015, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Ba, 04 de Janeiro de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 098/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 035/2015

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da Comissão de Licitação, sob o Processo Ad-
ministrativo nº 098/2015 e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 035/2015, tendo como objeto: Serviços Profissionais de Odon-
tologista, no Programa de Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde na Vereda, interior do Município, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais. Ratifica, Homologa e autoriza contratar o Odontologista HELDER MARQUES SILVA, inscrito no CPF 
sob o nº 031.690.195-46, e RG nº 13936841-81 e CRO-BA nº 12.853 - Do Valor: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) por mês, 
totalizando o valor estimado de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais), para o período contratado, sendo dispensada 
a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de conformidade com os elementos constantes do processo administrativo 
nº 098/2015 e do processo de inexigibilidade de licitação nº 035/2015, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Ba, 04 
de janeiro de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito
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PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 099/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 036/2015

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da Comissão de Licitação, sob o Processo Adminis-
trativo nº 099/2015 e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 036/2015, tendo como objeto: Serviços de Atendimento Odontológico 
no Programa de Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde da Família, no Bairro Taboquinha, na sede do Município de Tabocas 
do Brejo Velho. Ratifica, Homologa e autoriza contratar o Sra. Joseane Alves Reis, brasileira, maior, solteira, odontologista, inscrito 
no CPF sob o nº 052.896.925-09, e RG nº 58.364.913-0 SSP/BA e CRO nº 1535/2015, no valor estimado de R$ 43.200,00 (quarenta 
e três mil e duzentos reais) para o período contratado, sendo dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e 
de conformidade com os elementos constantes do processo administrativo nº 099/2015 e do processo de inexigibilidade de licitação 
nº 036/2015, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Ba, 04 de janeiro de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0103/2015
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 040/2015

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da Comissão de Licitação, sob o Processo Admi-
nistrativo nº 0103/2015 e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 040/2015, tendo como objeto: Serviços de Atendimento Médico 
no Programa de Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde da Família, na Sede do Município de Tabocas do Brejo Velho, com 
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; e Serviços de Atendimento Médico plantonista de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) 
horas, no Hospital Municipal, na sede do Município. Ratifica, Homologa e autoriza contratar a empresa SARDA CARDENAS SER-
VIÇOS MÉDICOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.947.384/0001-57, pelos seguintes valores: Pelos Serviços de Atendi-
mento Médico no Programa de Saúde da Família, o contratado receberá o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) 
por mês; Pelos Serviços de Médico Plantonista de 12 (doze) horas em horário noturno, o contratado receberá a importância de 
R$ 900,00 (novecentos reais) por plantão noturno, totalizando o valor estimado de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), para os 
plantões noturnos / mês; Pelos Serviços de Médico Plantonista 24 (vinte e quatro) horas, o contratado receberá a importância de R$ 
1.950,00 (hum mil e novecentos e cinqüenta reais) por plantão, totalizando o valor estimado de R$ 13.650,00 (treze mil e seiscentos 
e cinqüenta reais), para os plantões de 24 horas / mês, ficando estimado o valor mensal de R$ 36.450,00 (trinta e seis mil e quatro-
centos e cinqüenta reais), por mês para os serviços contratados, e o valor global estimado de R$ 437.400,00 (quatrocentos e trinta e 
sete mil e quatrocentos reais), para o período contrato; sendo dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e 
de conformidade com os elementos constantes do processo administrativo nº 0103/2015 e do processo de inexigibilidade de licitação 
nº 040/2015, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Ba, 04 de Janeiro de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito


