
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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RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

 Dispensa de Licitação nº 009/2019. 
 

 
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 032/2019 de Dispensa de Licitação nº 
009/2019, tendo como objeto: 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, 
tendo como finalidade 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 responsaveis pelos serviços de convivencia e fortalecimento de vínculos 
a fim de potencialize as boas experiências no território de atuação da rede 
socioassistencial do Município. Homologar o referido processo 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. O valor total para a execução 
dos serviços é o valor total estimado de R$ 15.050,00 (quinze mil e cinquentas reais). 
Base legal: artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho/BA, 10 de 
maio de 2019. Humberto Pereira da Silva-Prefeito. 
 
 

 
 


