
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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HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 
 
 
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. 040/2020 de Dispensa de Licitação nº 
012/2020, tendo como objeto: 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,  homologando o referido processo a empresa PONTUAL HOSPITALAR 
EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.382.535/0001-32. O valor total estimado R$ 
3.723,66 (três mil e setecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos). Base 
legal: artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 e a Lei Federal nº 13.979/2020. Tabocas do 
Brejo Velho/BA, 09 de outubro de 2020. Humberto Pereira da Silva-Prefeito.   
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