
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.

Ano IX  Nº 2429     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   29 de maio de 2015

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° GNG 4321-J60321

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ: 13.655.659/0001-28

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 068/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, CNPJ sob nº 13.655.659/0001-28, 
CONTRATADA: CONSTEC – CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS LTDA - ME., inscrita no CNPJ sob o nº07.940.293/0001-
36, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 068/2015, datado de 02/03/2015, nos termos da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Carta Convite nº 001/2015 homologado 
pelo Prefeito Municipal no dia 02/03/2015 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Contratação de empresa 
especializada para executar serviços de extensão de rede de distribuição de energia elétrica, no interior do Município de Tabocas do 
Brejo Velho, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato 
de nº 068 datado de 02.03.2015, para 29 de Agosto de 2015. CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do Contrato ora aditado, 
permanecem em vigor, mantidos todos os seus termos e constituindo com o presente, um só documento para todos os fins e efeitos 
legais. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e único efeito, na presença 
das testemunhas abaixo. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 25 de Maio de 2015. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 


