
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: REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA – inscrita CNPJ nº 
29.583.993/0001-53, Contrato: nº 136 de 11/08/2020 – OBJETO: Pintura de Letreiros, Construção de 
Rampas de Acessibilidade e Lavatórios para Prevenção da COVID-19 em Unidades Escolares da 
sede e interior do Município. (31 Unidades Escolar) e Reforma e Ampliação da Escola Municipal Rui 
Barbosa – sede, conforme anexo I do Edital. VALOR ESTIMADO: R$ 330.277,42 (trezentos e trinta mil e 
duzentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), referentes aos LOTES: LOTE I - no valor total 
de R$ 64.325,73 (sessenta e quatro mil e trezentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) e LOTE 
II - no valor total de R$ 265.951,69 (duzentos e sessenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e um reais 
e sessenta e nove centavos). VIGENCIA: até 31/12/2020 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 
026/2020, Tomada de Preço 002/2020, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – 
Bahia, 11 de agosto de 2020. Humberto Pereira da Silva - Prefeito.     
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.  
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS LTDA – inscrita no CNPJ nº 
30.103.984/0001-05, Contrato: nº 137 de 11/08/2020 – OBJETO: Serviços de Reforma e Ampliação da 
Escola Municipal Reino da Alegria, na sede do Município, conforme anexo I do Edital. VALOR 
ESTIMADO R$ 435.389,52 (quatrocentos e trinta e cinco mil e trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta 
e dois centavos),  para execução total dos serviços contratado. VIGENCIA: até 31/12/2020 – BASE 
LEGAL: Processo Administrativo nº 026/2020, Tomada de Preço 002/2020, em conformidade com a Lei nº 
8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 11 de agosto de 2020. Humberto Pereira da Silva - Prefeito.     
 
 

RESUMO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 011/2020 
 
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, os 
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, no valor total estimado de R$ 17.580,00 (dezessete mil e quinhentos 
e oitenta reais), através da empresa SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 17.947.384/0001-57, com sede à Rua Presidente Vargas nº 52 Loja, centro, na cidade de 
Santana – Bahia. A Secretaria Municipal de Saúde na sua função de ser a coordenadora e articuladora 
das ações e serviços de saúde no município, apresenta o presente Projeto Básico a fim de solicitar a 
contratação dos serviços da empresa SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 17.947.384/0001-57, para a prestação dos serviços de atendimento especializado em 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  por meio da sua profissional 
Dra. Ana Paula Sarda, CRM 16.811. Justifica-se esta contratação por se tratar de uma empresa 
qualificada, com profissional de vasta experiência no seu campo de atuação, bem como por já conhecer a 
realidade do município, tendo prestado seus serviços nesta localidade com esmero e aprovação da 
população. 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, 11 de agosto de 2020. Humberto Pereira da 
Silva. Prefeito Municipal. 
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