
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.
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RESUMO DE CONTRATO 
 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.068.866/0001-62 - Contrato 
nº 096 de 18/03/2019 – OBJETO: Prestação de Serviços de Levantamento Topográfico no Nivelamento e 
Locação da Rua próximo ao Cemitério e Loteamento, para atender à solicitação da CONDER; e Levantamento 
Planialtimetrico cadastral nas ruas do Povoado do Brejinho do Itacarambi para atender Projetos da CAIXA, 
neste Município de Tabocas do Brejo Velho - BA. VALOR: valor total R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 
para o período contratado. VIGENCIA: até 16/04/2019 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da 
Lei 8.666/93. Tabocas Brejo Velho – Bahia, 18 de março de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

 
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 002/2019 

 
 
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 Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em regular processo, considerando Dispensa de Licitação, 
com respaldo do Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Serviços Profissionais de Apoio Institucional como 
Sanitarista no Programa NASF, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no valor total estimado de R$ 
17.200,00 (dezessete mil e duzentos  reais), através do Sr. ALCIDES BRANDÃO DA SILVA, médico veterinário e 
sanitarista, inscrito no CPF sob o nº 229.819.185-91, e RG nº 1.430.318 SSP/BA, CRMV-10 nº 1315, residente e 
domiciliado à Rua Floriano Peixoto nº 186 – Centro, na cidade de Ibotirama - Bahia.  JUSTIFICATIVA: A Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, tendo o papel de ser a coordenadora e 
articuladora das ações e serviços de saúde no município, apresenta o presente Projeto Básico a fim de solicitar a 
contratação dos serviços de sanitarista, como profissional de saúde qualificado e com competências para atuar nas 
atividades de planejamento, gestão, monitoramento, avaliação, promoção, vigilância e educação em saúde pública, 
de modo a prestar os serviços necessários de apoio institucional  ao Programa NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família). 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, 25 de março de 2019 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal.   
 
 
 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2019 
 
 

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 Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em regular processo, considerando Dispensa de Licitação, 
com respaldo do Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, os Serviços Profissionais de Enfermagem, como 
plantonista 24 (vinte e quatro) horas, no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, na sede do Município, 
no valor total estimado de R$ 17.280,00 (dezessete mil e duzentos e oitenta  reais), através Enfermeira Sra. 
Marinalva Rodrigues de Souza, inscrita no CPF sob o nº 997.913.745-20, e RG nº 0808579738 SSP/BA e COREM-
BA nº 402.061, residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 – Centro – Tabocas do Brejo Velho – Bahia.  
JUSTIFICATIVA: A contratação dos serviços de Enfermagem da Sra. Marinalva Rodrigues de Souza, justifica-se 
em razão da demanda hospital com pacientes que necessitam do atendimento e acompanhamento dos serviços de 
enfermagem. Bem como, por se tratar de profissional qualificada, com vasta experiência, apta para o atendimento da 
população na prestação dos cuidados complexos de saúde referente ao seu campo de atuação nos serviços em 
enfermagem. 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, 25 de março de 2019 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal.  
    
   

 
 
 
 
 
 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2019 
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RESUMO DE CONTRATO 
 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.068.866/0001-62 - Contrato 
nº 096 de 18/03/2019 – OBJETO: Prestação de Serviços de Levantamento Topográfico no Nivelamento e 
Locação da Rua próximo ao Cemitério e Loteamento, para atender à solicitação da CONDER; e Levantamento 
Planialtimetrico cadastral nas ruas do Povoado do Brejinho do Itacarambi para atender Projetos da CAIXA, 
neste Município de Tabocas do Brejo Velho - BA. VALOR: valor total R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 
para o período contratado. VIGENCIA: até 16/04/2019 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da 
Lei 8.666/93. Tabocas Brejo Velho – Bahia, 18 de março de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

 
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 002/2019 

 
 
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 Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em regular processo, considerando Dispensa de Licitação, 
com respaldo do Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, a Serviços Profissionais de Apoio Institucional como 
Sanitarista no Programa NASF, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, no valor total estimado de R$ 
17.200,00 (dezessete mil e duzentos  reais), através do Sr. ALCIDES BRANDÃO DA SILVA, médico veterinário e 
sanitarista, inscrito no CPF sob o nº 229.819.185-91, e RG nº 1.430.318 SSP/BA, CRMV-10 nº 1315, residente e 
domiciliado à Rua Floriano Peixoto nº 186 – Centro, na cidade de Ibotirama - Bahia.  JUSTIFICATIVA: A Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, tendo o papel de ser a coordenadora e 
articuladora das ações e serviços de saúde no município, apresenta o presente Projeto Básico a fim de solicitar a 
contratação dos serviços de sanitarista, como profissional de saúde qualificado e com competências para atuar nas 
atividades de planejamento, gestão, monitoramento, avaliação, promoção, vigilância e educação em saúde pública, 
de modo a prestar os serviços necessários de apoio institucional  ao Programa NASF (Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família). 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, 25 de março de 2019 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal.   
 
 
 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 003/2019 
 
 

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 Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em regular processo, considerando Dispensa de Licitação, 
com respaldo do Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, os Serviços Profissionais de Enfermagem, como 
plantonista 24 (vinte e quatro) horas, no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, na sede do Município, 
no valor total estimado de R$ 17.280,00 (dezessete mil e duzentos e oitenta  reais), através Enfermeira Sra. 
Marinalva Rodrigues de Souza, inscrita no CPF sob o nº 997.913.745-20, e RG nº 0808579738 SSP/BA e COREM-
BA nº 402.061, residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 – Centro – Tabocas do Brejo Velho – Bahia.  
JUSTIFICATIVA: A contratação dos serviços de Enfermagem da Sra. Marinalva Rodrigues de Souza, justifica-se 
em razão da demanda hospital com pacientes que necessitam do atendimento e acompanhamento dos serviços de 
enfermagem. Bem como, por se tratar de profissional qualificada, com vasta experiência, apta para o atendimento da 
população na prestação dos cuidados complexos de saúde referente ao seu campo de atuação nos serviços em 
enfermagem. 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, 25 de março de 2019 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal.  
    
   

 
 
 
 
 
 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2019 
 

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 Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em regular processo, considerando Dispensa de Licitação, 
com respaldo do Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, os Serviços de Enfermagem no Programa de Saúde da 
Família – PSF, Unidade de Saúde da Família, no Bairro Taboquinha, na sede do Município de Tabocas do 
Brejo Velho – Bahia, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no valor total estimado de R$ 17.200,00 
(dezessete mil e duzentos reais), Enfermeira Sra. Rosiane da Silva Nascimento, inscrita no CPF sob o nº 
059.511.465-26, e RG nº 3192259 SSP/DF e  COREN BA nº 000.543.476, residente e domiciliada a Rua Getúlio 
Vargas, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - Bahia.  JUSTIFICATIVA: A contratação dos serviços de Enfermagem 
da Sra. Rosiane da Silva Nascimento, justifica-se em razão da demanda de pacientes que necessitam do 
atendimento e acompanhamento dos serviços de enfermagem na Unidade de Saúde da Família- PSF, no Bairro 
Taboquinha. Bem como, por se tratar de profissional qualificada, que já tem prestado seus serviços nesta localidade, 
estando apta para o atendimento e prestação dos cuidados em saúde referente a seu campo de atuação nos 
serviços de enfermagem. 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, 25 de março de 2019 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal.    

 
 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 005/2019 
 
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 Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em regular processo, considerando Dispensa de Licitação, 
com respaldo do Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, os Serviços Profissionais de Farmacêutico, na Farmácia do 
Hospital Municipal, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais e Serviços Profissionais de Farmacêutico no 
Programa NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, na sede 
do Município, no valor total estimado de R$ 17.296,00 (dezessete mil e duzentos e noventa e seis reais), 
Farmaceutica Sra. Tatiele de Oliveira Neri, CPF sob o nº 064.919.205-26, e RG nº 3.713.361 SSP/DF e CRF-BA nº  
201722822, residente e domiciliada a Rua José Nilton Conceição Neri, s/n – Povoado de Mariquita, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia.  JUSTIFICATIVA: A contratação dos serviços profissionais da Farmacêutica Tatiele 
Oliveira Neri, justifica-se, por esta profissional ter as qualificações necessarias quanto as ações e responsabilidade 
na atividade de dispensação medicamentosa, entendendo o  paciente não somente como um usuário de 
medicamentos prescritos, mas aquele que necessita de orientações e acompanhamento farmacêutico nos 
procedimentos que garantam a entrega e recebimento de medicamento dentro de padrões de qualidade e segurança, 
visando sempre o uso adequado desses pela população. 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, 25 de março de 2019 - Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito Municipal.     
 
   

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 006/2019 
 
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 Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em regular processo, considerando Dispensa de Licitação, 
com respaldo do Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, os Serviços Profissionais de Nutricionista, para 
atendimento ao Programa NASF – Núcleo de Apoio da Saúde da Família, do Município de Tabocas do Brejo 
Velho, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no valor total estimado de R$ 17.296,00 (dezessete mil e 
duzentos e noventa e seis reais), Nutricionista, Fernanda Pereira da Silva, inscrita no CPF sob o nº 022.833.615-59, 
e RG nº 0880872802 SSP/BA, CRN nº 8976, residente e domiciliada a Rua José Nilton Conceição Neri, s/n – 
Povoado de Mariquita, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - Bahia.  JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de 
Saúde necessitando da contratação dos serviços de Nutricionista para o atendimento no Programa NASF-Núcleo de 
Apoio da Saúde da Família, tendo em vista a necessidade de desenvolver atividades de programação e execução 
especializada, relativas à educação alimentar, nutrição e dietética para a comunidade em geral, bem como por 
planejar, organizar e avaliar serviços e/ou programas de alimentação e nutrição em saúde pública por meio de 
orientações e acompanhamento da dieta comum da coletividade a fim de  propor medidas para sua melhoria quanto 
ao consumo dos alimentos de forma consciente e saudável. Para tanto justifica-se a contratação dos serviços da 
Nutricionista Fernanda Pereira da Silva, por se tratar de profissional qualificada, com experiência, tendo prestado 
seus serviços nesta localidade, e por estar apta para o atendimento e prestação dos cuidados em saúde alimentar 
referente a seu campo de atuação. 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, 25 de março de 2019 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito 
Municipal.    


