
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 EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 010/2019 
 
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 Nutricionista, para atendimento no Programa de Alimentação Escolar do 
Município, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, no valor total estimado de R$ 15.120,00 (quinze mil e cento e vinte 
reais), a Nutricionista GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM, inscrita no CPF sob o nº 039.502.285-
19, e RG nº 0988405253 SSP/BA, CRN nº 8098, residente e domiciliada na Rua Presidente Dutra n/s 
– centro, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - Bahia.  JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de 
Educação em sua função de ser a coordenadora e articuladora das ações e serviços educacionais do 
município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, necessita da contratação dos serviços de Nutricionista 
para o atendimento da demanda do Programa de Alimentação Escolar do Município, tendo em 
vista a necessidade de desenvolver atividades de programação e execução especializada, relativas a 
educação alimentar, nutrição e dietética para a comunidade escolar, 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 dos alunos da rede de ensino municipal, 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 Géssica Marcelle 
Oliveira Cotrim, 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, 03 de maio de 2019. Humberto Pereira da Silva-Prefeito Municipal. 
 
 

RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação nº 007/2019. 
 
O Prefeito Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer 
favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; RESOLVE: Ratificar o Processo Administrativo nº. PA 030/2019 
de Dispensa de Licitação nº 007/2019, tendo como objeto: Prestação de Serviços de Psicóloga, para apoio 
institucional nas escolas da Rede Pública do Município de Tabocas do Brejo Velho, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, tendo como finalidade prestar atendimento de apoio às Escolas da Rede Pública 
Municipal quanto ao desenvolvimento de atividades de planejamento, supervisão, coordenação, execução, 
avaliação e orientação psicológica, bem como diagnóstico e pesquisa de trabalhos em programas de apoio 
com intuito de propor medidas de melhoria e qualificação para a educação do município. Homologar o 
referido processo a Psicóloga ADRIANNE MODESTO MOREIRA, inscrito no CPF sob o nº 070.232.135-46 e RG 
nº 15.893.004-59 SSP/BA, CRP IP17551, residente e domiciliada na Praça Pedro Estrela nº 50– Centro, na 
cidade de Tabocas do Brejo Velho - Bahia. O valor total para a execução dos serviços é o valor total estimado 
de R$ R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais). Base legal: artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas 
do Brejo Velho/BA, 06 de maio de 2019. Humberto Pereira da Silva Prefeito. 
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RESUMO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 010/2019 
 
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 Nutricionista, para atendimento no Programa de Alimentação Escolar do 
Município, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, no valor total estimado de R$ 15.120,00 (quinze mil e cento e vinte 
reais), a Nutricionista GESSICA MARCELLE OLIVEIRA COTRIM, inscrita no CPF sob o nº 039.502.285-
19, e RG nº 0988405253 SSP/BA, CRN nº 8098, residente e domiciliada na Rua Presidente Dutra n/s 
– centro, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - Bahia.  JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de 
Educação em sua função de ser a coordenadora e articuladora das ações e serviços educacionais do 
município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, necessita da contratação dos serviços de Nutricionista 
para o atendimento da demanda do Programa de Alimentação Escolar do Município, tendo em 
vista a necessidade de desenvolver atividades de programação e execução especializada, relativas a 
educação alimentar, nutrição e dietética para a comunidade escolar, 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 dos alunos da rede de ensino municipal, 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 Géssica Marcelle 
Oliveira Cotrim, 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, 03 de maio de 2019. Humberto Pereira da Silva-Prefeito Municipal. 
 
 

RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação nº 007/2019. 
 
O Prefeito Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer 
favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; RESOLVE: Ratificar o Processo Administrativo nº. PA 030/2019 
de Dispensa de Licitação nº 007/2019, tendo como objeto: Prestação de Serviços de Psicóloga, para apoio 
institucional nas escolas da Rede Pública do Município de Tabocas do Brejo Velho, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, tendo como finalidade prestar atendimento de apoio às Escolas da Rede Pública 
Municipal quanto ao desenvolvimento de atividades de planejamento, supervisão, coordenação, execução, 
avaliação e orientação psicológica, bem como diagnóstico e pesquisa de trabalhos em programas de apoio 
com intuito de propor medidas de melhoria e qualificação para a educação do município. Homologar o 
referido processo a Psicóloga ADRIANNE MODESTO MOREIRA, inscrito no CPF sob o nº 070.232.135-46 e RG 
nº 15.893.004-59 SSP/BA, CRP IP17551, residente e domiciliada na Praça Pedro Estrela nº 50– Centro, na 
cidade de Tabocas do Brejo Velho - Bahia. O valor total para a execução dos serviços é o valor total estimado 
de R$ R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais). Base legal: artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas 
do Brejo Velho/BA, 06 de maio de 2019. Humberto Pereira da Silva Prefeito. 
 
 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação nº 008/2019. 
 
O Prefeito Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer 
favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; RESOLVE: Ratificar o Processo Administrativo nº. PA 031/2019 
de Dispensa de Licitação nº 008/2019, tendo como objeto: 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, tendo como finalidade apresentar solução para 
contratação de cargos temporários, visando atender as demandas das Secretarias Municipal, para a 
realização de Processo Seletivo; E para Assessora a Secretaria de Administração nesta empreitada, fica 
solicitada 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. Homologar o referido processo a empresa 
BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.571.621/0001-37, com sede a Rua Jorge 
Ribeiro Araújo, s/n – centro, na cidade de Santa Barbara/Bahia, CEP: 44.150-000. O valor total para a 
execução dos serviços é o valor total estimado de R$ R$ R$ 11.350,00 (onze mil e trezentos e cinquenta 
reais). Base legal: artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho/BA, 07 de maio de 2019. 
Humberto Pereira da Silva 
Prefeito 
 
                                                                                                                    
 

 


