
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 018/2019 

 
 
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, a 
Contratação de empresa Especializada na confecção de Placas para inauguração de obras, sendo: 
07 (sete) Placas em Alumínio Fundido com logomarca medindo 60 x 40cm e 06 (seis) Placas em 
Alumínio Fundido medindo 45 x 30cm para o Município de Tabocas do Brejo Velho, no valor total de 
R$ 17.430,00 (dezessete mil e quatrocentos e trinta  reais), através da empresa MUNDIAL PLACAS 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.344.0001-71.  JUSTIFICATIVA: 
A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos responsável pelo planejamento, 
acompanhamento e análise das obras do Município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, disciplina por meio 
deste a necessidade da aquisição de placas para inauguração de obras, as quais serão utilizadas em atos 
solenes de inauguração de obras efetuadas pela atual Gestão Municipal. Placas essas, que são de grande 
e evidente relevância, uma vez que registra dados significantes das respectivas obras como: logomarca da 
gestão, tipo de obra, data de conclusão e inauguração dentre outros, fatos estes, de grande importância 
para toda a sociedade taboquensse, que é a detentora de direito no uso do bem público. E para 
Assessorar está Secretaria nesta empreitada, solicitamos a contratação dos serviços especializados da 
empresa mencionada, a qual é qualificada, possui competência e experiência nas atividades de fabricação 
de placas e letreiros em conformidade com as necessidades do Município. Os serviços a serem 
contratados abrange fabricação das placas com letreiro com a descrição da logomarca da presente 
Gestão. 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, 18 de novembro de 2019. Humberto Pereira 
da Silva - Prefeito Municipal. 
 
 

RESUMO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 019/2019 
 
 
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, a 
Contratação de empresa especializada para Realização de Serviços de Levantamento de Dados 
para Elaboração de Planta Genérica de Valores do Município de Tabocas do Brejo Velho, no valor 
total de R$ 13.000,00 (treze mil reais), através da empresa LUCIO DACIO GOMES DE SOUZA 
55322255591, inscrita no CNPJ sob o nº 19.186.306/0001-02.  JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de 
Administração vem por meio desta evidenciar a necessidade da realização dos serviços de levantamento 
de Dados para Elaboração de Planta Genérica de Valores do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA, o 
que viabilizará o aperfeiçoamento e celeridade dos serviços prestados pela Departamento de Tributos ao 
estabelecer diretrizes ao processo de planejamento quanto a definição da base de cálculo mais adequada 
para incidência no valor do IPTU e ITBI, sobre os imóveis municipais. Sublinha-se, ainda, que a 
atualização é necessária em todos os seus aspectos, ou seja, além de atender à política de arrecadação 
tributária, propicia oportunidades de melhorias aos serviços prestados a sociedade, bem como 
informações que poderão ser utilizadas para o planejamento das ações da Administração Municipal na 
ocupação e controle do uso do solo urbano dentre outros aspectos. E para Assessorar está Secretaria 
nesta empreitada, solicitamos a contratação dos serviços especializados da empresa mencionada, a qual 
é qualificada, possui competência e experiência na realização de serviços de levantamento de dados para 
elaboração de Planta Genérica de Valores em conformidade com as necessidades do Município. Os 
serviços a serem contratados abrange, elaboração e coordenação no levantamento de valores de todos os 
logradouros deste Município. 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, 19 de novembro de 
2019. Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
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RESUMO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 018/2019 

 
 
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, a 
Contratação de empresa Especializada na confecção de Placas para inauguração de obras, sendo: 
07 (sete) Placas em Alumínio Fundido com logomarca medindo 60 x 40cm e 06 (seis) Placas em 
Alumínio Fundido medindo 45 x 30cm para o Município de Tabocas do Brejo Velho, no valor total de 
R$ 17.430,00 (dezessete mil e quatrocentos e trinta  reais), através da empresa MUNDIAL PLACAS 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.344.0001-71.  JUSTIFICATIVA: 
A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos responsável pelo planejamento, 
acompanhamento e análise das obras do Município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, disciplina por meio 
deste a necessidade da aquisição de placas para inauguração de obras, as quais serão utilizadas em atos 
solenes de inauguração de obras efetuadas pela atual Gestão Municipal. Placas essas, que são de grande 
e evidente relevância, uma vez que registra dados significantes das respectivas obras como: logomarca da 
gestão, tipo de obra, data de conclusão e inauguração dentre outros, fatos estes, de grande importância 
para toda a sociedade taboquensse, que é a detentora de direito no uso do bem público. E para 
Assessorar está Secretaria nesta empreitada, solicitamos a contratação dos serviços especializados da 
empresa mencionada, a qual é qualificada, possui competência e experiência nas atividades de fabricação 
de placas e letreiros em conformidade com as necessidades do Município. Os serviços a serem 
contratados abrange fabricação das placas com letreiro com a descrição da logomarca da presente 
Gestão. 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, 18 de novembro de 2019. Humberto Pereira 
da Silva - Prefeito Municipal. 
 
 

RESUMO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 019/2019 
 
 
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, a 
Contratação de empresa especializada para Realização de Serviços de Levantamento de Dados 
para Elaboração de Planta Genérica de Valores do Município de Tabocas do Brejo Velho, no valor 
total de R$ 13.000,00 (treze mil reais), através da empresa LUCIO DACIO GOMES DE SOUZA 
55322255591, inscrita no CNPJ sob o nº 19.186.306/0001-02.  JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de 
Administração vem por meio desta evidenciar a necessidade da realização dos serviços de levantamento 
de Dados para Elaboração de Planta Genérica de Valores do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA, o 
que viabilizará o aperfeiçoamento e celeridade dos serviços prestados pela Departamento de Tributos ao 
estabelecer diretrizes ao processo de planejamento quanto a definição da base de cálculo mais adequada 
para incidência no valor do IPTU e ITBI, sobre os imóveis municipais. Sublinha-se, ainda, que a 
atualização é necessária em todos os seus aspectos, ou seja, além de atender à política de arrecadação 
tributária, propicia oportunidades de melhorias aos serviços prestados a sociedade, bem como 
informações que poderão ser utilizadas para o planejamento das ações da Administração Municipal na 
ocupação e controle do uso do solo urbano dentre outros aspectos. E para Assessorar está Secretaria 
nesta empreitada, solicitamos a contratação dos serviços especializados da empresa mencionada, a qual 
é qualificada, possui competência e experiência na realização de serviços de levantamento de dados para 
elaboração de Planta Genérica de Valores em conformidade com as necessidades do Município. Os 
serviços a serem contratados abrange, elaboração e coordenação no levantamento de valores de todos os 
logradouros deste Município. 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, 19 de novembro de 
2019. Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 

   

AVISO DE LICITAÇÃO 
Carta Convite nº 015/2019 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob modalidade de CARTA 
CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 015/2019 – OBJETO: Contratação de 
empresas para execução das seguintes obras: Construção de 01 (uma) Praça no Setor Aeroporto; 
Serviços de Ampliação da Iluminação Pública da Rua Getúlio Vargas; Serviços de Reforma do 
Cemitério Municipal; Serviços de Reforma do Prédio Sede da Prefeitura e Serviços de Reforma da 
Garagem Municipal, na do Município, conforme descritos no anexo I do Edital. Critério de Julgamento: 
MENOR PREÇO POR ITEM. Recebimento das propostas dia 27/11/2019, às 09:00 horas. O edital 
completo estará disponível no site: www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e cadastramento na 
sede da Prefeitura; Endereço: Praça Municipal nº 86 – Centro, no horário de 08:00 às 12:00hs. Tabocas do 
Brejo Velho, 19 de novembro de 2019. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
   


