
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 CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: LUCIANA SOUZA FERNANDES, Nutricionista, inscrita no CPF sob o nº 046.738.905-58, 
e RG nº 7205276–PC-GO, CRN nº Protocolo 13532-19/SEDE - Contrato nº 227 de 24/10/2019 – OBJETO 
– Serviços Profissionais de Nutricionista, para atendimento ao Programa NASF – Núcleo de Apoio 
da Saúde da Família, do Município de Tabocas do Brejo Velho, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais. VALOR: preço total estimado R$ $ 4.831,00 (quatro mil e oitocentos e trinta e um reais), 
sendo que R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) deverá ser pago até o dia 01/11/2019 e o restante em duas 
parcelas de 2.162,00 (dois mil e cento e sessenta e dois reais), para o período contratado. Vigência: até 
31/12/2019 – BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 24 de outubro de 2019. Humberto Pereira da Silva - 
Prefeito. 
 


