
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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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o Edital: CARTA CONVITE nº 
010/2019 – Objeto: Contratação de empresa para Execução de Obras de Pavimentação em 
Paralelepípedo no bairro Taboquinha, na sede do Município, Objeto do CTR nº 
104055486/2017/MCIDADES/CAIXA, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Abertura: 15.08.2019, às 09:00hs. O edital completo estara disponíveis no site: 
tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e cadastramento, na sede da Prefeitura, na Praça 
Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 05 de agosto de 2019. Joaquim José 
Marques da Silva - Presidente da Comissão de Licitação. 
 
 
 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação nº 013/2019 

  

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 a Prestação de 
Serviços para realização de evento em Comemoração ao Dia do Evangélico, na sede do 
Município, em Praça Pública no dia 10/08/2019, com Locação de Palco, Equipamentos de 
Sonorização e o Fornecimento de Banda, tendo como finalidade atender a demanda 
apresentada pelos membros organizadores da igreja evangélica, quanto a solicitação de apoio para 
a realização dos eventos e atividades comemorativos desse dias, a ser realizado na sede do 
município. Homologar o referido processo a empresa JAKSON AUGUSTO DA SILVA – ME – 
CNPJ nº 40.523.276/0001-79, com sede a Praça Castro Alves nº 36 – Centro – Tabocas do Brejo 
Velho - BA. O valor total para a execução dos serviços é o valor total estimado de R$ 17.450,00 
(dezessete mil e quatrocentos e cinquenta reais). Base legal: artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Tabocas do Brejo Velho/BA, 07 de agosto de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.  
 
 


