
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 VIII  Nº 2023     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    15 de abril de 2014

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 XI  Nº 3277     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    21 de setembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 XI  Nº 3275     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    19 de setembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 005/2017. 

 

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, por intermédio do Pregoeiro, 
torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 005/2017, que teve como 
objeto a Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidade 
de Atenção Especializada em Saúde, do Município de Tabocas do Brejo 
Velho, conforme as especificações descritas no Anexo I do edital. Tipo Menor 
Preço Global Por Lote, sendo vencedora, da licitação supracitada, as 
seguintes empresas: ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI 
– CNPJ nº 26.342.270/0001-74, vencedora do Lote I, no valor de R$ 
128.690,00 (cento e vinte e oito mil e seiscentos e noventa reais) e Lote IV, no 
valor de R$ 18.977,99 (dezoito mil e novecentos e setenta e sete reais e 
noventa e nove centavos); empresa KCRS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP – CNPJ nº 21.971.041/0001-03, vencedora do Lote II, no valor de 
R$ 1.799,00 (hum mil e setecentos e noventa e nove reais); empresa 
ALIANÇA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA – 
ME, CNPJ nº 19.294.988/0001-77, vencedora do Lote III, no valor de R$ 
19.599,00 (dezenove mil e quinhentos e noventa e nove reais); e a empresa 
AMAURI PEREIRA CASTRO – ME, CNPJ nº 02.131.826/0001-15, vencedora 
do Lote IV, no valor de R$ 34.635,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e trinta e 
cinco reais).  O Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram-
se, com vistas franqueadas aos interessados a partir da data desta publicação, 
nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura. Tabocas do Brejo Velho, 
19 de setembro de 2017. Joaquim José Marques da Silva – Pregoeiro. 

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 XI  Nº 3271     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    15 de setembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 XI  Nº 3270     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    14 de setembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 XI  Nº 3269     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    13 de setembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 XI  Nº 3260     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    04 de setembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público os seguintes Editais: Pregão 
Eletrônico nº 005/2017 – Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para 
Unidade de Atenção Especializada em Saúde, do Município de Tabocas do Brejo Velho, 
conforme as especificações descritas no Anexo I do edital PE nº 005/2017. Recebimento 
das propostas no endereço eletrônico www.bll.org.br – Abertura das propostas dia 
18.09.2017, às 09:00 horas, no site www.bll.org.br, inicio da disputa dia 18.09.2017 às 
10:00 horas no mesmo site. O Edital do Pregão se encontra disponível na íntegra no 
endereço eletrônico acima descrito, conforme descriminações e especificações contidas no 
anexo I do Edital. Recebimento das Propostas apartir de 04.09.2017, às 09:00 hs. // Edital 
TOMADA DE PREÇOS nº 008/2017 – Objeto: Obras de Pavimentação em Paralelepipedo, 
na sede e interior deste Município, conforme Edital. Abertura: 19.09.2017, às 09:00 hs Inf. e 
edital, na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho - 
Bahia, 01 de setembro de 2017. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão de 
Licitação / Pregoeiro. 

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 XI  Nº 3249     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    24 de agosto de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 XI  Nº 3247     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    22 de agosto de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 XI  Nº 3243     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    18 de agosto de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 
 

ESTADO DA BAHIA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 
   CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28 
  www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br  
 Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)657-2148-PABX Fax:657-2160 
 CEP.: 47 760-000             -        Tabocas do Brejo Velho       -     Bahia. 
 
 
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS POR PREÇO GLOBAL 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, Estado da Bahia, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo Velho 
– BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. 
Humberto Pereira da Silva, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF nº 378.672.615-91 e 
da CI/RG nº 03703274 70 SSP/BA, residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 – Centro – 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a 
empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA, empresa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 07.163.455/0001-77, e inscrição estadual nº 065.366.378 com sede a Travessa Agenor 
Oliveira Magalhães s/n, sala 02, Bairro Amaralina, na cidade de Bom Jesus da Lapa – Bahia, neste ato 
representado pelo Sócio Senhor Marino Capobianco, portador da cédula de identidade nº 06.032.718-98 
SSP/BA e CPF nº 236.320.116-72, com endereço na Rua Paulino Cesar nº 27 – Bairro Amaralina, na 
cidade de Bom Jesus da Lapa – Bahia, aqui denominada CONTRATADA, e de conformidade, com os 
elementos constantes da Tomada de Preços nº. 002/2017, e disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 125/2017, datado 
de 06/04/2017, tendo como objeto: Obras de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da 
sede e interior deste Município, a saber: (Rua José Teodoro – Centro 2º parte, Rua 13 de Maio, Trav. 
Tamandaré – Alto da Bela Vista, Rua Ladeslau Antunes – Centro 2º parte, todas na sede do município), 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando que a Contratada manterá os mesmos 
preços, e o Município visando a economicidade da despesa, aditiva os quantitativos do contrato nº 
125/2017, datado de 06.04.2017, totalizando o valor de R$ 11.598,73 (onze mil, quinhentos e noventa e 
oito reais e setenta e três centavos), e assim, alterando o valor do contrato, que passará a ser o global de 
R$ 139.920,95 (cento e trinta e nove mil, novecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), com 
fundamento no § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.663/93. 
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, 01 de Agosto de 
2017.Humberto Pereira da Silva, Prefeito. 
 

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público, que esta suspenso o Pregão Presencial nº 010/2017 – Ob-
jeto: Contratação de instituição bancária, em caráter de exclusividade, para a prestação de serviços de administra-
ção da folha de pagamento dos servidores públicos municipal, e, sem exclusividade, serviços de empréstimos con-
signados em folha de pagamento do Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme Edital e anexos, Tipo Melhor 
Oferta, para uma possivel alteração de itens no Edital, a seção pública será realizada no dia 05/09/2017, às 09:00 horas, 
na sede da Prefeitura Municipal, devendo ser informado interessados atraves dos mesmos meios de divulgação utiliza-
dos anteriormente. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 22 de agosto de 2017. Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro 
Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público que atendendo o pedido de IMPUGNAÇÃO, solicitado 
pela empresa K. C. R. INSDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 09.251.627/0001-90, sus-
penso o Pregão Eletrônico nº 004/2017 – conforme esta disponibilizado no endereço eletrônico www.bll.org.br, para uma 
possivel alteração de itens e lotes no Edital, a seção pública será remarcada e publicada posteriormente. Tabocas do Brejo 
Velho - Bahia, 22 de agosto de 2017. Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob 
modalidade de CARTA CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 011/2017 
– OBJETO: Obras de Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas, na sede e interior 
do Município, conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 
20/09/2017, às 09:00 horas. O Convite completo poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal 
de Tabocas do Brejo Velho, Praça Municipal nº 86 - Centro. Tabocas do Brejo Velho, 12 de 
setembro de 2017. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
 
 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELLI – ME (KÉSIA 
SOUZA NERES – ME JORNAL GAZETA DO OESTE), CNPJ nº 07.053.173/0001-17- 
Contrato nº 192 de 01/09/2017 – OBJETO: Serviços especializados de formatação, 
diagramação, edição e publicação dos atos normativos, administrativos, 
institucionais, anúncios e eventos oriundos do Poder Executivo. Valor: R$ 1.800,00 
(hum mil e oitocentos reais), totalizando o valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e 
duzentos reais), para o período contratado. Vigência: até 31/12/2017 – Tabocas Brejo 
Velho – Bahia, 01 de Setembro de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: Patrícia Modesto Oliveira, inscrita no CPF sob o n.º 659.935.945-00 e Carteira 
de identidade n.º 06664097 06 SSP/BA -Contrato nº 193 de 01/09/2017 – OBJETO: serviços de 
locação de 01 (um) imóvel, situado à Praça Castro Alves nº 18 - Centro, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. 
Valor: R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais) por mês, totalizando o valor global de R$ 
3.748,00 (três mil, setecentos e quarenta e oito reais) para o período contratado. Vigência: até 
31/12/2017 – Tabocas Brejo Velho – Bahia, 01 de Setembro de 2017. Humberto Pereira da 
Silva – Prefeito.  

 
HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial nº 010/2017 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após 
análise e parecer jurídico sobre as documentações da Licitação modalidade Pregão 
Presencial sob o nº 010/2017, tendo como objeto: Contratação de instituição 
bancária, em caráter de exclusividade, para a prestação de serviços de 
administração da folha de pagamento dos servidores públicos municipal, e, sem 
exclusividade, serviços de empréstimos consignados em folha de pagamento do 
Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme Edital e anexos. Veem através 
deste Homologar o objeto da referida licitação à Instituição BANCO BRADESCO 
S/A – CNPJ nº 60.746.948/0001-12, a qual foi a vencedora do certame com a oferta 
de R$ 120.005,00 (cento e vinte mil e cinco reais), para o período de 60 (sessenta) 
meses. E, autorizo que sejam tomadas as devidas providências para contratação da 
mesma. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 13 de Setembro de 2017. Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o Edital: TOMADA DE PREÇOS 
nº 009/2017 – Objeto: Obras de Construção de 01 (uma) Praça, no Distrito de Mariquita, 
interior do Município, conforme Edital. Abertura: 02.10.2017, às 09:00 hs.. Informações e 
Edital, na sede da Prefeitura, Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 
14 de setembro de 2017 - Joaquim José Marques da Silva – Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: EDER NUNES SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 044.497.555-10 e 
CRESS nº 012058 -Contrato nº 194 de 01/09/2017 – OBJETO – Serviços 
Profissionais de Assistente Social, para atendimento ao Programa NASF – 
Núcleo de Apoio da Saúde da Família, do Município de Tabocas do Brejo Velho, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais. Valor: R$2.150,00 (dois mil e cento 
e cinqüenta reais) estimado, para o período contratado. Vigência: até 30/09/2017 – 
BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do 
Brejo Velho – Bahia, 01 de Setembro de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: Enediana Brito Bêga Costa, Educadora Física, inscrito no CPF sob 
o nº 018.936.525-05, RG nº 09.555.944-21 SSP/BA e CREF/BA nº 010042-G/BA, 
Contrato nº 195 de 01/09/2017 – OBJETO: Serviços Profissionais de Educadora 
Física, na Academia de Saúde, na sede do Município de Tabocas do Brejo Velho, 
carga horária de 20 horas semanais. A contratada receberá o valor estimado de R$ 
950,00 (novecentos e cinquenta reais) para o período contratado. Vigência: até 
30/09/2017 -  BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de Setembro  de 2017. Humberto 
Pereira da Silva – Prefeito 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: Helena Clara Pereira da Silva Araújo, inscrita no CPF sob o nº 
008.324.521-90 - Contrato nº 196 de 01/09/2017 – OBJETO: Serviços de 
Fisioterapia, para atendimento no Programa NASF, na Unidade de Saúde da 
Família, na sede do Município. A contratada receberá o valor estimado de R$ 
1.265,00 (hum mil duzentos e sessenta e cinco reais), para o período contratado. 
Vigência: até 30/09/2017 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, 
da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de Setembro de 2017. Humberto 
Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA, brasileira, maior, enfermeira, 
inscrita no CPF sob o nº 997.913.745-20, e RG nº 0808579738SSP/BA e COREM-BA 
nº 402.061 -Contrato nº 198 de 01/09/2017 – OBJETO – Serviços Profissionais de 
Enfermagem, no Programa de Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde da 
Família no Bairro de Taboquinha, na sede do Município, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais. A contratada receberá o valor estimado de R$ 2.150,00 
(dois mil e cento e cinquenta reais) para o período contratado. Vigência: até 
30/09/2017 – BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de Setembro de 2017. Humberto 
Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: Indira Pinto da Conceição, enfermeira, inscrita no CPF sob o nº 
024.401.685-21, e RG nº 09556136-63SSP/BA e COREN-BA nº 379.043 -Contrato nº 
199 de 01/09/2017 – OBJETO: Serviços Profissionais como Enfermeira, para 
Apoio Institucional da Secretária Municipal de Saúde, atuando nos Programas 
do Fundo Municipal de Saúde – com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 
A contratada receberá o valor estimado de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e 
cinqüenta reais) para o período contratado. Vigência: até 30/09/2017 – BASE 

  
  
    
   
  
  
 

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO 
 
Termo de rescisão de contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Tabocas 
do Brejo Velho, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo Velho – BA, inscrita no CNPJ sob nº 
13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Humberto 
Pereira da Silva, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF nº 378.672.615-91 
e da CI/RG nº 03703274 70 SSP/BA, residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 
– Centro – Tabocas do Brejo Velho – Bahia, aqui denominado simplesmente 
CONTRATANTE e de outro lado na qualidade de CONTRATADO, a empresa MOVTERRA 
CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.665.220/0001-83, com sede à 
Rua Dom Pedro II, nº 525, Bairro Renato Gonçalves, na cidade de Barreiras – Bahia, neste 
ato representado pelo Sr. Pedro Cerqueira Rocha, Sócio Administrador, portador do RG n.º 
1193018145 SSP/BA e CPF n.º 028.537.555-50, resolvem de comum acordo rescindir o 
contrato nº 124/2017 que, mutuamente, aceitam e outorgam, a saber: CLÁUSULA 
PRIMEIRA - DO OBJETO, Com base na CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA, e ainda 
conforme os dispostos da Lei nº 8.666/93, Art. 79, Inciso II, fica rescindido, a partir desta 
data, o contrato nº 124/2017, datado de 06/04/2017, tendo como objeto: Obras de 
pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da sede e interior deste 
Município, a saber: (Trav. Ângelo da Cruz, na sede e Comunidade de Mariquita, 
Comunidade de Olho D’aguinha e Comunidade de Cabiceirinha, no interior do Município), 
ficando assim, não sendo concluída a execução das obras e serviços, na Comunidade de 
Cabiceirinha, interior do Município). E, Por assim haverem acordado, declaram ambas as 
partes contratantes, por se e seus sucessores a qualquer título, aceitar o presente termo de 
rescisão contratual e assinam o presente instrumento, em três vias de igual forma e teor, o 
representante da Prefeitura e da Contratada, na presença das testemunhas abaixo a tudo 
presentes. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 11 de setembro de 2017. Humberto Pereira 
da Silva - Prefeito Municipal 

RESUMO DE CONTRATO 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: Lindberg da Costa Mendes, inscrito no CPF sob o nº 816.305.651-72 e RG nº 
3265950 DGPC/GO - Contrato nº 123 de 01/04/2014 – Vigência: até 31/12/2014 - OBJETO – Serviços 
de transporte com o veículo micro ônibus Placa JLP 1361, para o transporte de pacientes do 
Município de Tabocas do Brejo Velho, para a cidade de Barreiras, para realização de tratamento 
médico no Hospital Regional do Oeste. Do Valor: O preço por cada Paciente transportado é de R$ 
50,00 (cinqüenta reais), totalizando o valor global de R$ 7.950,00 (sete mil e novecentos e cinqüenta 
reais), para execução total dos serviços. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de abril de 2014. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 


