
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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EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 009/2020 
 
 
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 
Serviços Profissionais de Odontologista, no Programa de Saúde da Família – PSF, na Unidade de 
Saúde do Distrito de Mariquita, interior do Município, com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, no valor total estimado de R$ 16.360,00 (dezesseis mil e trezentos e sessenta reais), para o 
período contratual de 04 (quatro) meses, através do profissional em Odontologia o Sr. NEWTON 
MIRANDA GARCIA NETO, inscrita no CPF sob o nº 032.719.175-90, e RG nº 12595860-90 SSP/DF e 
CRO-BA nº 12939, residente e domiciliado Rua São Bento, Centro na cidade de Tabocas do Brejo Velho - 
Bahia.  JUSTIFICATIVA: Considerando a necessidade de contratação de serviços profissionais de 
odontologista para atendimento de pacientes junto a Unidade de Saúde do Distrito de Mariquita, interior do 
Município. E por se tratar de localização territorial distante da sede municipal e em razão, do dever de 
garantir serviços em saúde com qualidade não pode o Município correr o risco de adiar a contratação em 
questão, devendo buscar na lei e nos princípios norteadores da Administração Pública solução que vá ao 
encontro do interesse público, o que justamente se faz no caso em apreço. 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, 29 de julho de 2020 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal.     
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