
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 012/2020 
 
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, para Aquisição de Materiais de higiene para proteção e combate ao 
COVID-19 (máscaras, álcool gel e protetor facial), destinado a Secretaria Municipal de 
Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, através da empresa 
PONTUAL HOSPITALAR EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.382.535/0001-32, com sede 
na Avenida Guyraupia s/n, Quadra 53, Lote 13, sala 01, bairro Jardim Helvecia, na cidade de 
Aparecida de Goiânia - GO. JUSTIFICATIVA: A presente aquisição se justifica em decorrência da 
pandemia do COVID-19 e em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, tendo em vista, a 
necessidade da prevenção, proteção e segurança dos usuários e profissionais da área de 
Assistência Social na realização de suas atividades de enfretamento e combate a Pandemia do 
COVID-19, neste município, em conformidade as condições adequadas, segundo Protocolos do 
Ministério da Saúde bem como orientações do Ministério de Estado e da Cidadania, conforme 
Portaria Nº 377 de 24 de março de 2020. 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, 05 de outubro de 2020. Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2020 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público Edital: PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2020 
– Objeto: Concessão Onerosa do uso de Espaço Público, do tipo Quiosque, para instalação e 
exploração de serviços de Bar/Lanchonete/Restaurante, sendo 01 (uma) área interno de 8.70 m², e 
com mais 02 (duas) áreas de 2,13 m² cada, referente aos banheiros masculino e feminino, 
localizado na Rua 02 de Julho, na sede deste município, conforme descriminações e especificações no 
anexo I do Edital. Recebimento das Propostas 16.10.2020, às 09:00 hs. O edital completo estará 
disponível no site: www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações através do telefone (77) 3657-2160 e 
na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 02 de outubro 
de 2020. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão de Licitação. 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE nº 006/2020 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o Edital: CARTA CONVITE nº 006/2020 – 
Objeto: Contratação de empresas para execução das seguintes obras/serviços: Serviços de 
Reforma da Edificação do Hospital Leônidas de Araújo Silva, na sede do município; Serviços de 
Reforma da Edificação do PSF, da Avenida Brasil na sede do município; Serviços de Reforma da 
Edificação do PSF do Bairro Taboquinha, na sede do município; Serviços de Reforma da Edificação 
do PSF do Povoado de Cabiceirinha, no interior do Município; Serviços de Reforma da Edificação 
do PSF do Povoado de Vereda, no interior do Município e Serviços de Reforma da Edificação do 
UBS  do Povoado de Brejinho Itacarambi, no interior do Município, conforme descritos no anexo I do 
Edital. Abertura: 13.10.2020, às 09:00hs. O edital completo estara disponível no site: 
www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações através do telefone (77) 3657-2160 e na sede da 
Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 02 de outubro de 2020. 
Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão de Licitação. 
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