
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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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Carta Convite nº 009/2019 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da 
Licitação na modalidade Carta Convite nº 009/2019, tendo como objeto: Contratação de 
empresas para execução das seguintes obras: Construção da Cobertura da Quadra da 
Escola Magalhaes Neto, na sede do Município; Serviços de Reforma da Quadra da 
localidade do Povoado de Cabiceirinha e Serviços de Reforma da Quadra da 
localidade do Povoado de Negramina, no interior do Município, conforme descritos no 
anexo I do Edital. Adjudica e Homologa o resultado às seguintes empresas: CONSTRUTORA 
SOUZA & TORRES SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 30.103.984/0001-05, sendo 
vencedora do ITEM I, no valor total de R$ 171.679,46 (cento e setenta e um mil e seiscentos e 
setenta nove reais e quarenta e seis centavos) e a LAURI CONSTRUTORA EIRELI - ME., inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.748.373/0001-07, sendo vencedora dos ITENS: ITEM II no valor total de R$ 
28.049,41 (vinte e oito mil e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) e ITEM III no valor total 
de R$ 29.189,40 (vinte e nove mil e cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos), nas condições 
apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 16 de agosto de 2019. Humberto Pereira da Silva – 
Prefeito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o 
nº 17.947.384/0001-57- Contrato nº 206 de 19/08/2019 – OBJETO: Serviços Médico 
Especializados na Realização de Exames e Diagnósticos por Imagem (Ultrassonografia e 
Outros), destinados aos Pacientes Atendidos nas Unidades de Saúde do Município de 
Tabocas do Brejo Velho, tendo como responsável técnico para execução dos serviços, a Dra. 
Ana Paula Sarda, CRM 16.811. VALOR: 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), para o 
período contratado. VIGENCIA: até 31/12/2019 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 
049/2019, Dispensa de Licitação nº 014/2019, em conformidade com a Lei nº 8.666/93.Tabocas do 
Brejo Velho – Bahia, 19 de agosto de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
   
 


