
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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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: MARCIO DOS SANTOS COSTA, educador físico, inscrito no CPF sob o nº 323.523.698-86, e 
RG nº 304.688 28 SSP/SP, CREF-011071-G/BA - Contrato nº 158 de 02/05/2019 – OBJETO: Serviços 
Profissionais de Professor de Educação Física, para atuar como Facilitador Social, dando aulas de Jui 
Jitsu, para crianças e adolescentes de 03 à 17 anos e aulas de acondicionamento físico para Idosos, 
acompanhados pela equipe do CRAS, e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, 
desenvolvido pelo CRAS do Município de Tabocas do Brejo Velho, carga horária de 20 horas semanais. 
VALOR: valor mensal R$ 1.441,00 (hum mil e quatrocentos e quarenta e um reais), correspondendo ao valor 
total estimado de R$ 7.205,00 (sete mil e duzentos e cinco reais) para o período contratado. VIGENCIA: 
01/09/2019. BASE LEGAL: : Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de maio de 
2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

RESUMO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 008/2019 
 
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 Prestação de Serviços 
Especializados na Elaboração de Provas do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2019, para 
diversos Cargos e Níveis, a ser realizado pelo Município, no dia 17/05/2019, no valor total de R$ 11.350,00 
(onze mil e trezentos e cinquenta reais), através da empresa BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.571.621/0001-37.  JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Administração do Município 
de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, tendo o papel de ser a coordenadora e articuladora das ações e serviços das 
demais Repartições do Município, apresenta, como solução para contratação de cargos temporários, visando 
atender as demandas das Secretarias Municipal, a realização de Processo Seletivo; E para Assessora a 
Secretaria de Administração nesta empreitada, solicitar a contratação dos serviços especializados da empresa 
mencionada, a qual é qualificada e possui competência para atuar nas atividades de planejamento, elaboração 
e aplicação de provas, de modo a prestar os serviços necessários, ao qual o Município necessita. 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, 02 de maio de 2019. Humberto Pereira da Silva. Prefeito Municipal. 
  

  
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 009/2019 

 
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 de Psicóloga, para 
atendimento nas atividades do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, do Município de 
Tabocas do Brejo Velho, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no valor total estimado de R$ 
15.050,00 (quinze mil e cinquentas reais), a Psicóloga CARINA LEITE DE LIMAS, inscrita no CPF sob o nº 
047.095.875-82 e RG nº 14769730 16 SSP/BA, CRP – 18/02821, residente e domiciliada na Praça Pedro 
Estrela nº 50– Centro, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - Bahia.  JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal 
de Assistência Social tem a necessidade de realizar a contratação de serviços especializados em Psicologia de 
modo a prestar apoio nas atividades do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, quanto ao 
desenvolvimento de atividades de planejamento, execução, avaliação e implementação das ações referentes 
ao programa PAIF, para atendimento e acompanhamento  das famílias encaminhadas pelos serviços de 
abrangência do CRAS, bem como a articulação de ações junto aos profissionais responsáveis pelos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos a fim de potencialize as boas experiências no território de atuação da 
rede socioassistencial do Município. Para tanto justifica-se a contratação dos serviços da Psicóloga Carina 
Leite de Limas, 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, 06 de maio de 2019. Humberto Pereira da Silva-
Prefeito Municipal. 
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RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: MARCIO DOS SANTOS COSTA, educador físico, inscrito no CPF sob o nº 323.523.698-86, e 
RG nº 304.688 28 SSP/SP, CREF-011071-G/BA - Contrato nº 158 de 02/05/2019 – OBJETO: Serviços 
Profissionais de Professor de Educação Física, para atuar como Facilitador Social, dando aulas de Jui 
Jitsu, para crianças e adolescentes de 03 à 17 anos e aulas de acondicionamento físico para Idosos, 
acompanhados pela equipe do CRAS, e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, 
desenvolvido pelo CRAS do Município de Tabocas do Brejo Velho, carga horária de 20 horas semanais. 
VALOR: valor mensal R$ 1.441,00 (hum mil e quatrocentos e quarenta e um reais), correspondendo ao valor 
total estimado de R$ 7.205,00 (sete mil e duzentos e cinco reais) para o período contratado. VIGENCIA: 
01/09/2019. BASE LEGAL: : Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de maio de 
2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

RESUMO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 008/2019 
 
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 Prestação de Serviços 
Especializados na Elaboração de Provas do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2019, para 
diversos Cargos e Níveis, a ser realizado pelo Município, no dia 17/05/2019, no valor total de R$ 11.350,00 
(onze mil e trezentos e cinquenta reais), através da empresa BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 08.571.621/0001-37.  JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Administração do Município 
de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, tendo o papel de ser a coordenadora e articuladora das ações e serviços das 
demais Repartições do Município, apresenta, como solução para contratação de cargos temporários, visando 
atender as demandas das Secretarias Municipal, a realização de Processo Seletivo; E para Assessora a 
Secretaria de Administração nesta empreitada, solicitar a contratação dos serviços especializados da empresa 
mencionada, a qual é qualificada e possui competência para atuar nas atividades de planejamento, elaboração 
e aplicação de provas, de modo a prestar os serviços necessários, ao qual o Município necessita. 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, 02 de maio de 2019. Humberto Pereira da Silva. Prefeito Municipal. 
  

  
EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 009/2019 

 
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 de Psicóloga, para 
atendimento nas atividades do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, do Município de 
Tabocas do Brejo Velho, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no valor total estimado de R$ 
15.050,00 (quinze mil e cinquentas reais), a Psicóloga CARINA LEITE DE LIMAS, inscrita no CPF sob o nº 
047.095.875-82 e RG nº 14769730 16 SSP/BA, CRP – 18/02821, residente e domiciliada na Praça Pedro 
Estrela nº 50– Centro, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - Bahia.  JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal 
de Assistência Social tem a necessidade de realizar a contratação de serviços especializados em Psicologia de 
modo a prestar apoio nas atividades do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, quanto ao 
desenvolvimento de atividades de planejamento, execução, avaliação e implementação das ações referentes 
ao programa PAIF, para atendimento e acompanhamento  das famílias encaminhadas pelos serviços de 
abrangência do CRAS, bem como a articulação de ações junto aos profissionais responsáveis pelos serviços de 
convivência e fortalecimento de vínculos a fim de potencialize as boas experiências no território de atuação da 
rede socioassistencial do Município. Para tanto justifica-se a contratação dos serviços da Psicóloga Carina 
Leite de Limas, 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, 06 de maio de 2019. Humberto Pereira da Silva-
Prefeito Municipal. 
 


