
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 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação nº 022/2019 
 

 
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 o Processo 
Administrativo nº. PA 073/2019 de Dispensa de Licitação nº 022/2019, tendo como objeto: 
Prestação de Serviços na Elaboração de Projetos Arquitetônicos, Memorial de Cálculo, 
Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro e 
Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, na sede e Interior do 
Município, tendo como finalidade o atendimento técnico especializado das demandas municipais 
por obras e serviços que necessitam do planejamento e assistência do profissional em engelharia 
civil. Homologar o referido processo ao Engenheiro Civil Sr. EZIO EZUPERIO ALVES DE 
QUEIROZ inscrito no CPF 054.092.825-90, carteira de identidade nº 1597881538 SSP/BA, e 
CREA-GO nº 1016915195D-GO. O valor total para a execução dos serviços é o valor total 
estimado de R$ 32.978,00 (trinta e dois mil e novecentos e setenta e oito reais). Base legal: artigo 
24, inciso I, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho/BA, 03 de janeiro de 2020. Humberto Pereira 
da Silva - Prefeito Municipal. 
 
 
 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação nº 023/2019 

 
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 075/2019 de Dispensa de Licitação nº 023/2019, tendo como objeto: 
Serviços de Atendimento Médico plantonista de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas, no 
Hospital Municipal, na sede do Município, a finalidade é prestar atendimento e 
acompanhamento de pacientes que necessitam de cuidados complexos de saúde. Homologar o 
referido processo a empresa SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 17.947.384/0001-57, com sede à Rua 02 de Novembro nº 637, centro, na cidade de 
Santana - Bahia. O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 17.550,00 
(dezessete mil e quinhentos e cinquenta reais). Base legal: artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
Tabocas do Brejo Velho/BA, 03 de janeiro de 2020. Humberto Pereira da Silva-Prefeito.    
 
   

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação nº 024/2019 

 
Ratificar o Processo Administrativo nº. PA 076/2019 de Dispensa de Licitação nº 024/2019, 
tendo como objeto: Serviços de Engenharia para Ampliação da Iluminação Pública e Pintura 
do Piso da Praça Municipal do Povoado de Mariquita, interior do Município de Tabocas do 
Brejo Velho, JUSTIFICATIVA: Os serviços serão necessários para restauração da referida Praça, 
tendo em vista a proximidade dos festejos de São Sebastião, realizados anualmente no Povoado 
de Mariquita; sabendo-se que a execução destes serviços irá proporcionar maior conforto e 
segurança para seus usuários. Homologar o referido processo à empresa REAL CONSTRUÇÕES 
OBRAS E SERVIÇOS LTDA – inscrita CNPJ nº 29.583.993/0001-53. O valor total estimado para a 
execução dos serviços é de R$ 32.672,92 (trinta e dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e 
noventa e dois centavos). Base legal: artigo 24, inciso I, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo 
Velho/BA, 03 de janeiro de 2020. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 074/2019 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 010/2019 

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO 
 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da 
Comissão de Licitação, sob o Processo Administrativo nº 074/2019 e INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO nº 010/2019, tendo como objeto: Serviços de Atendimento Médico no Programa de 
Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde da Família, no Distrito de Mariquita, interior do 
Município de Tabocas do Brejo Velho, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; 
Ratifica, Homologa e autoriza contratar o Dr. FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA, brasileiro, 
maior, casado, médico, inscrito no CPF sob o nº 110.777.435-72, e RG nº 0080312071 SSP/BA e 
CRM-BA nº 6.429, no valor mensal de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais),totalizando 
o valor estimado de R$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais), para o período de 12 
meses, sendo dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de 
conformidade com os elementos constantes do Processo Administrativo nº 074/2019 e do processo 
de Inexigibilidade de licitação nº 010/2019, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - 
Ba, 03 de janeiro de 2020. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 077/2019 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 011/2019 

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da 
Comissão de Licitação, sob o Processo Administrativo nº 077/2019 e INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO nº 011/2019, tendo como objeto: Serviços de Atendimento Médico no Programa 
Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde da Família, nas localidades de Vereda e 
Brejinho Itacarambi, no interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, com carga horária 
de 40 (quarenta) horas semanais; e Serviços de Atendimento Médico plantonista de 12 
(doze) e 24 (vinte e quatro) horas, no Hospital Municipal, na sede do Município; Tendo como 
responsáveis técnicos para execução dos serviços, os Profissionais Médico Dr. Ranulfo 
Veríssimo Neves, CRM nº 6.111 e Dra. Mirtana Oliveira de Souza Neves, Ratifica, Homologa e 
autoriza contratar a empresa CRM-BA nº 27174, IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR - ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº 29.652.952/0001-71 com os seguintes valores: Pelos Serviços de Atendimento 
Médico no Programa de Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde nas localidades Vereda e 
Brejinho Itacarambi, interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, o valor de R$ 12.150,00 (doze mil e cento e cinquenta reais) por mês, 
por cada USF – Unidade de Saúde da Família, perfazendo o valor estimado de R$ 291.600,00 
(duzentos e noventa e um mil e seiscentos reais); Pelos Serviços de Atendimento Médico 
Plantonista 12 (doze) horas, a contratada receberá a importância de R$ 825,00 (oitocentos e vinte 
e cinco reais) por plantão, sendo estimados 10 (dez) plantões por mês, totalizando o valor de R$ 
8.250,00 (oito mil e duzentos e cinquenta reais); Pelos Serviços de Médico Plantonista 24 (vinte e 
quatro) horas, a contratado receberá a importância de R$ 1.650,00 (hum mil e seiscentos e 
cinquenta reais) por plantão, sendo estimados 15 (quinze) plantões por mês, totalizando o valor 
mensal estimado de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil e setecentos e cinquenta reais), perfazendo o 
valor estimado de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), para o período contrato de 
12 (doze) meses; sendo dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e 
de conformidade com os elementos constantes do processo administrativo nº 077/2019 e do 
processo de Inexigibilidade de licitação nº 011/2019, nas condições apresentadas. Tabocas do 
Brejo Velho - Ba, 03 de janeiro de 2020. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 078/2019 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 012/2019 

RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da 
Comissão de Licitação, sob o Processo Administrativo nº 078/2019 e INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO nº 012/2018, tendo como objeto: Serviços de Atendimento Médico Cirurgião e 
Anestesista, para realização de Cirurgias Eletivas e de Emergência, no Hospital Municipal, 
na sede do Município. Ratifica, Homologa e autoriza contratar a empresa PEDRO CARDENAS 
MARIN - ME, , inscrito no CNPJ sob o nº 18.918.989/0001-82, no valor global de R$ 145.800,00 
(cento e quarenta e cinco mil e oitocentos reais), para o período contratado, , sendo dispensada a 
licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de conformidade com os elementos 
constantes do processo administrativo nº 078/2019 e do processo de inexigibilidade de licitação nº 
012/2019, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Ba, 03 de janeiro de 2020. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 079/2019 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 013/2019 
HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO 

 
 

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da 
Comissão de Licitação, sob o Processo Administrativo nº 079/2019 e INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO nº 013/2019, tendo como objeto: Serviços de Atendimento Médico plantonista de 
24 (vinte e quatro) horas, no Hospital Municipal, na sede do Município. RATIFICA, 
HOMOLOGA E AUTORIZA contratar o profissional, Dr. HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO 
ROSÁRIO, inscrita no CPF sob o nº 185.265.408-23, CRM/UF 181487/SP, com o seguinte valor: 
R$ 1.950,00 (hum mil novecentos e cinquenta reais) por plantão, ficando estimada a quantidade de 
48 (quarenta e oito) plantões de 24h, totalizando o valor estimado de R$ 93.600,00 (noventa e três 
mil e seiscentos reais), para o período contratado; sendo dispensada a licitação com base na Lei 
8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de conformidade com os elementos constantes do processo 
administrativo nº 079/2019 e do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 013/2019, nas 
condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Ba, 03 de janeiro de 2020. Humberto Pereira da 
Silva – Prefeito. 

 
 

 
 


