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

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 3107     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    04 de abril de 2017

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

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 3113     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    10 de abril de 2017

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

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 3102     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    30 de março de 2017

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

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 3093     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    21 de março de 2017

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

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 3086     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    14 de março de 2017

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

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 3080     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    08 de março de 2017

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

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 3079     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    07 de março de 2017

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

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 3067     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    23 de fevereiro de 2017

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

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 3065     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    21 de fevereiro de 2017

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

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 3064     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    20 de fevereiro de 2017

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

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 3061     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    17 de fevereiro de 2017

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

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 3060     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    16 de fevereiro de 2017

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

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 3058     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    14 de fevereiro de 2017

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

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 3052     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    08 de fevereiro de 2017

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

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 3050     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   06 de fevereiro de 2017

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

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 3043     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   30 de janeiro de 2017

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

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 3040     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   27 de janeiro de 2017

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

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 3033     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   20 de janeiro de 2017

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

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 3030     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   17 de janeiro de 2017

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

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 3022     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   09 de janeiro de 2017

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

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 3017     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   04 de janeiro de 2017

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

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 3016     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   03 de janeiro de 2017

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

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 X  Nº 3011     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   29 de dezembro de 2016

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

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 X  Nº 3010     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   28 de dezembro de 2016

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

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 X  Nº 3004     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   22 de dezembro de 2016

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

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 X  Nº 3002     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   20 de dezembro de 2016

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

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 X  Nº 3001     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   19 de dezembro de 2016

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

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 X  Nº 2997     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   15 de dezembro de 2016

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

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 X  Nº 2996     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   14 de dezembro de 2016

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

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 X  Nº 2995     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   13 de dezembro de 2016

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

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 X  Nº 2994     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   12 de dezembro de 2016

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

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.

d Ano X  Nº 2988     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   06 de dezembro de 2016

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

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 X  Nº 2982     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   30 de novembro de 2016

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

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 X  Nº 2981     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   29 de novembro de 2016

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna público para conheci-
mento de quem possa interessar que está aberta, sob modalidade de CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA 
CONVITE nº 013/2016 – OBJETO: Contratação de empresas para execução das seguintes obras e serviços: Reforma do 
Prédio do PSF, na sede do Municipio; e Reforma do Prédio da Prefeitura na sede do Município, conforme descritos no 
anexo I do Edital. Tipo: Menor Preço Global por LOTE. Recebimento das propostas dia 06/12/2016, às 09:00 horas. O 
Convite completo poderá ser adquirido na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 - Centro. Tabocas do Brejo Ve-
lho, 28 de novembro de 2016. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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

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 X  Nº 2980     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   28 de novembro de 2016

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

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 X  Nº 2970     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   18 de novembro de 2016

 
 

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)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160 
 CEP.: 47 760-000             -        Tabocas do Brejo Velho       -     Bahia. 
 

 

 
APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 140/2016. 

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem, de um lado 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 do outro 
lado, a Sra. Amanda Mendonça Santos, brasileira, maior, solteira, enfermeira, inscrita no CPF 
sob o nº 037.361.775-50, e RG nº 1497331510 SSP/BA e COREM-BA nº 429.532, residente e 
domiciliada Rua São Bento s/n, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, doravante 
denominado CONTRATADO, resolve formalizar o presente Apostilamento com fundamento no 
Art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93, na forma que se segue: Cláusula Primeira – O presente 
Termo de Apostilamento altera o Contrato nº 140/2016, onde Constitui objeto do presente 
contrato os Serviços Profissionais de Enfermagem, no Programa de Saúde da Família – 
PSF, na Unidade de Saúde da Família com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais e Serviços Profissionais de Enfermagem, como plantonista noturno 12 (doze) horas 
no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva, na sede do Município, transferindo a mesma 
para as funções de: Serviços Profissionais de Enfermagem, como Coordenadora do 
SAMU com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e Serviços Profissionais de 
Enfermagem, como plantonista noturno 12 (doze) horas no Hospital Municipal Leônidas 
de Araujo Silva, na sede do Município. Cláusula Segunda – O presente Termo de 
Apostilamento altera o Contrato nº 140/2016 com a inclusão da seguinte dotação: Unidade: 
02.05.001 –FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ Projeto Atividade: 10.301.005.2.040 – 
Desenvolvimento de Ações do Samu – Elemento: 3.3.9.0.6.00.00 – Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Física. Cláusula Terceira – Ficam ratificadas as demais cláusulas e 
condições estabelecidas no Contrato nº 140/2016, não modificadas por este Termo de 
Apostilamento. Tabocas do Brejo Velho-BA, 01 de novembro de 2016. Humberto Pereira da 
Silva – Prefeito. 
 

 
 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna público para conheci-
mento de quem possa interessar que está aberta, sob modalidade de CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA 
CONVITE nº 012/2016 – OBJETO: Contratação de empresas para execução das seguintes obras: Construção do Muro da 
Creche, na sede do Municipio; e Reforma do Piso do Estacionamento do Hospital Municipal, na sede do Município, con-
forme descritos no anexo I do Edital. Tipo: Menor Preço Global por LOTE. Recebimento das propostas dia 05/12/2016, 
às 09:00 horas. O Convite completo poderá ser adquirido na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 - Centro. Ta-
bocas do Brejo Velho, 25 de novembro de 2016. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho torna público, abertura de licitação: Edital TOMADA DE PREÇOS nº 006/2016 – 
Objeto: Obras de Ampliação e Reforma de prédios escolares da sede e interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, 
conforme Edital. Abertura: 15.12.2016, às 09:00 hs. Informações e edital poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, na 
Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho, 29 de novembro de 2016. Joaquim J. Marques da Silva – Presi-
dente da CPL.

HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial 014/2016 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - 
BAHIA, após analise e parecer jurídico sobre as documentações da 
Licitação modalidade Pregão Presencial sob o nº 014/2016, tendo 
como objeto: Serviços de Realização dos Festejos de Réveillon 
2016/2017, em praça Pública, nos dias 31/12/2016 e 01/01/2017, 
na cidade de Tabocas do Brejo Velho, conforme Edital e 
anexos, vem através deste Homologar o objeto da referida licitação 
à empresa: JACKSON AUGUSTO DA SILVA-ME, CNPJ nº 
40.523.276/0001-79, no valor global de R$ 79.900,00 (setenta e 
nove mil e novecentos reais), para execução total dos serviços. 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 06 de dezembro de 2016. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE nº 012/2016

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da Licitação na modalida-
de Carta Convite nº 012/2016, tendo como objeto: Contratação de empresa para execução das seguintes obras: LOTE 
I - Construção do Muro da Creche, na sede do Município; e LOTE II - Reforma do Piso do Estacionamento do Hospital 
Municipal, na sede do Município, conforme descriminações contidas no anexo I do Edital. Homologa e Adjudica o re-
sultado às empresas: CONSTRUTORA CYNTIA LTDA - ME, CNPJ nº 07.675.811/0001-31, sendo vencedora do LOTE 
I, com o valor global de R$ 117.544,03 (cento e dezessete mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e três centavos); e 
CONSTRUTORA SCN LTDA – CNPJ nº 07.085.468/0001-75, sendo vencedora do LOTE II, com o valor global de R$ 
19.423,36 (dezenove mil e quatrocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), nas condições apresentadas. Tabocas 
do Brejo Velho - Bahia, 06 de dezembro de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE nº 013/2016

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da Licitação na modalidade 
Carta Convite nº 013/2016, tendo como objeto: Contratação de empresas para execução das seguintes obras e serviços: 
LOTE I - Reforma do Prédio do Posto de Saúde da Família - PSF, na sede do Municipio; e LOTE II - Reforma do Prédio 
da Prefeitura na sede do Município, conforme descriminações contidas no anexo I do Edital. Homologa e Adjudica o 
resultado à empresa: CONSTRUTORA CYNTIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.675.811/0001-31, foi a vencedora 
do LOTE I, com o valor de R$ 48.252,55 (quarenta e oito mil e duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco cen-
tavos); e do LOTE II, com o valor de R$ 26.712,00 (vinte e seis mil e setecentos e doze reais),  totalizando o valor global 
de R$ 74.964,55 (setenta e quatro mil e novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), nas condições 
apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, - 07 de dezembro de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

RESUMO DE CONTRATO 

  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA CYNTIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.675.811/0001-
31 - Contrato nº 198 de 07/12/2016 – OBJETO – Construção do Muro da Creche, na sede 
do Município. Valor Global R$ 117.544,03 (cento e dezessete mil e quinhentos e quarenta e 
quatro reais e três centavos), para o período contratado. Vigência: 05/01/2017 – BASE 
LEGAL: Processo Administrativo nº 064/2016, Licitação Modalidade Carta Convite nº 
012/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 07 de 
dezembro de 2016. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA SCN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.085.468/0001-75 - 
Contrato nº 199 de 07/12/2016 – OBJETO: Serviços de Reforma do Piso do 
Estacionamento do Hospital Municipal, na sede do Município. Valor Global: R$ 19.423,36 
(dezenove mil e quatrocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos). Vigência: até 
05/01/2017 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 064/2016, Licitação Modalidade Carta 
Convite nº 012/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 07 
de dezembro de 2016. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA CYNTIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.675.811/0001-
31 - Contrato nº 200 de 07/12/2016 – OBJETO – LOTE I - Serviços de Reforma do Prédio do 
PSF, na sede do Município; e LOTE II - Serviços de Reforma do Prédio da Prefeitura na 
sede do Município. Valor Global LOTE I, R$ 48.252,55 (quarenta e oito mil duzentos e 
cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e LOTE II, R$ 26.712,00 (vinte e seis mil 
setecentos e doze reais), totalizando o valor global de R$ 74.964,55 (setenta e quatro mil 
novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), para execução total dos 
serviços. Vigência: 05/01/2017 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 066/2016, 
Licitação Modalidade Carta Convite nº 013/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93. 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 07 de dezembro de 2016. Humberto Pereira da Silva - 
Prefeito. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna público para 
conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob modalidade de CONVITE, a seguinte Licitação: 
EDITAL CARTA CONVITE nº 014/2016 – OBJETO: Contratação de empresas para execução de serviços de 
Dedetização para Imunização e Controle de Pragas nos prédios Escolares da sede e interior do município, con-
forme descritos no anexo I do Edital. Tipo: Menor Preço Global.Recebimento das propostas dia 22/12/2016, às 
09:00 horas. O Convite completo poderá ser adquirido na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 - Centro. 
Tabocas do Brejo Velho, 14 de Dezembro de 2016. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação.

AVISOS DE LICITAÇÃO 
 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público os seguintes 
Editais: Pregão Presencial nº 015/2016 – Objeto: Contratação de empresa 
Especializadas para Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na 
Área Tributária, conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das 
Propostas 29.12.2016, às 09:00 hs. / Pregão Presencial nº 016/2016 – Objeto: 
Contratação de Empresas Especializadas para Locação de Sistemas de 
Contabilidade Pública, incluindo LOA, PPA, LDO, Transparência Pública, 
SIC e Contratos; Sistema de Gestão de Pessoal-RH; Sistemas de Tributos, 
incluindo emissão de Notas Fiscais via WEB; e Sistema de Patrimônio, 
conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das Propostas 
29.12.2016, às 14:30 hs. / Pregão Presencial nº 017/2016 – Objeto: 
Aquisição de combustíveis e seus derivados, para veículos, máquinas e 
equipamentos, conforme descrito no Anexo I do Edital. Recebimento das 
propostas dia 30/12/2016, às 9:00 horas. // Pregão Presencial nº 018/2016 – 
Objeto: Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na 
destinação final de resíduos sólidos existente nas ruas e logradouros 
públicos no perímetro urbano da cidade de Tabocas do Brejo Velho, 
conforme descrito no Anexo I do Edital, conforme Edital. Recebimento das 
Propostas 30.12.2016, às 14:30 hs. Pregão Presencial nº 019/2016 – Objeto: 
Aquisição de materiais de papelaria e expediente, para as Secretarias 
Municipais de Tabocas do Brejo Velho, conforme descrito no Anexo I do 
Edital. Recebimento das Propostas 02.01.2017, às 09:00 hs. Pregão 
Presencial nº 020/2016 – Objeto: Contratação de empresa para confecção 
e fornecimento de materiais gráficos, conforme descrito no Anexo I do 
Edital. Recebimento das propostas dia 02/01/2017, às 14:30 horas. Os editais 
completos poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 
86 – Centro.  
 

Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 16 de dezembro de 2016 
Joaquim José Marques da Silva 

Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL CARTA CONVITE Nº 014/2016

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público para o conhecimento de todos e a quem interessar possa, 
amparado no princípio da razoabilidade, para assim evitar quaisquer impugnações, TORNA SEM EFEITO, CANCE-
LANDO ASSIM A CARTA CONVITE nº 014/2016 – Objeto: Contratação de empresas para execução de serviços de 
Dedetização para Imunização e Controle de Pragas nos prédios Escolares da sede e interior do município. Aguardando 
ulteriores deliberações. Tabocas do Brejo Velho, 20 de dezembro de 2016. Joaquim J. Marques da Silva – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público os seguintes Editais: Pregão 
Presencial nº 021/2016 – Objeto: Aquisição de Passagens Terrestre, com embarque na 
sede do Município de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, com destinos à Salvador – BA, à 
Brasília – DF, Goiânia – GO e a São Paulo - SP. Recebimento das Propostas 03.01.2017, às 
09:00 hs. // Pregão Presencial nº 022/2016 – Objeto: Serviços Laboratoriais para realização 
de Exames de Analises Clinica para os pacientes do Município de Tabocas do Brejo 
Velho. Recebimento das propostas dia 03/01/2017, às 14:30 horas. // Pregão Presencial nº 
023/2016 – Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais Descartáveis, Produtos 
de Higiene e Limpeza em Geral, destinados às Secretarias e demais Repartições do 
Município, conforme Edital. Recebimento das Propostas 04.01.2017, às 09:00 hs. // Pregão 
Presencial nº 024/2016 – Objeto: Aqusição de Materiais e Medicamentos, destinados às 
Unidades de Saúde deste Município, conforme Edital. Recebimento das Propostas 
04.01.2017, às 14:30 hs. // Pregão Presencial nº 025/2016 – Objeto: Serviços de locação de 
horas máquinas e diárias de veículos automotores diversos, conforme Edital. Recebimento 
das Propostas 05.01.2017, às 09:00 hs. // Pregão Presencial nº 026/2016 – Objeto: 
Contratação de empresa especializada para Realização dos Festejos de São Sebastião 
nos dias 18 e 19/01/2017 no Distrito de Mariquita, conforme Edital. Recebimento das 
Propostas 05.01.2017, às 14:30 hs. // Pregão Presencial nº 027/2016 – Objeto: Contratação 
de Empresa Especializada para Fornecimento, Instalação e Manutenção de Sinal de 
Internet, para a sede da Prefeitura e Secretarias Municipal, conforme Edital. Recebimento 
das Propostas 06.01.2017, às 09:00 hs. // Pregão Presencial nº 028/2016 – Objeto: 
Contratação de empresa especializada em serviços de lançamentos de dados mensais, 
com manutenção, treinamento e acompanhamento do SIGA - Sistema Integrado de 
Gestão e Auditoria do TCM-BA, conforme descritos no anexo I do Edital.. Recebimento 
das Propostas 06.01.2017, às 14:30 hs. Os editais completos poderão ser adquiridos na sede 
da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 21 de 
dezembro de 2016. Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público, abertura das 
seguintes licitações: Edital Pregão Presencial nº 029/2016 – Objeto: Contratação de 
Empresa Especializada na Operação e Manutenção de Poços Tubulares, para 
execução dos serviços em diversas localidades no interior do Município de 
Tabocas do Brejo Velho, conforme descrito no Anexo I do Edital. Recebimento das 
propostas dia 09/01/2017, às 09:00 horas. Edital Pregão Presencial nº 030/2016 – 
Objeto: Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação 
final de resíduos sólidos no Distrito de Mariquita, interior do Município de Tabocas 
do Brejo Velho, conforme descrito no Anexo I do Edital. Recebimento das propostas 
dia 09/01/2017, às 15:00 horas. Edital Tomada de Preços nº 007/2016 – Objeto: 
Contratação de empresas para execução dos seguintes serviços: Serviços de 
manutenção e reparos na pavimentação de paralelepípedos em diversas ruas da 
sede, distritos e povoados do Município de Tabocas do Brejo Velho; e Serviços de 
poda de árvores, capina e roçagem em áreas públicas e margens de estradas 
vicinais do Município, conforme Edital. Abertura 12.01.2017, às 09:00 hs. Os Editais 
completos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, 
Praça Municipal nº 86 - Centro. Tabocas do Brejo Velho, 27 de dezembro de 2016. 
Joaquim J. Marques da Silva – Pregoeiro Municipal / Presidente da CPL. 
 
 

 
 

  

  
    
   
  
  
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 059/2016 
 
Os abaixo assinados, de um lado como contratante, 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 e, de outro lado, como contratada, a Empresa AUTO 
POSTO ARAUNA LTDA, com sede à Rua 02 de Julho s/n – Centro, na cidade de Tabocas do Brejo velho 
– Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 09.135.894/0001-00, acordam e ajustam firmar o presente TERMO 
ADITIVO ao contrato nº 059/2016, datado de 11/01/2016, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 021/2015 homologado 
pelo Prefeito Municipal no dia 08/01/2016 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: O 
Fornecimento de Combustíveis e seus Derivados, para Manutenção de Veículos, Máquinas e 
Equipamentos, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Tendo em vista 
que não há saldos suficientes nos quantitativos de combustíveis contratados, para atender a demanda do 
Município até a data de 31/12/2016, quando se encerrar as atividades do presente Exercício; e, considerando 
que a Contratada manterá os mesmos preços, e o Município visando a economicidade da despesa, aditiva os 
quantitativos do contrato nº 059/2016, datado de 11.01.2016, totalizando o valor de R$ 14.541,93, (quatorze 
mil e quinhentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), e assim, alterando o valor do contrato, que 
passará a ser o valor global de R$ 960.051,93 (novecentos e sessenta mil e cinquenta e um reais e noventa e 
três 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, 16 de dezembro de 2016. Humberto Pereira da Silva, 
Prefeito. 

 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº145/2016 
 
Os abaixo assinados, de um lado como contratante, 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 e, de outro lado, como contratada, a Empresa LAURI CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurídica de direto 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.748.373/0001-07, com sede à Rua Martinho Pinto nº 129 – Bairro São 
Francisco, na cidade de Ibotirama - Bahia, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. Lauri Marcolino 
dos Santos, brasileiro, Empresário, residente e domiciliado na cidade de Ibotirama – Bahia, portador da cédula de 
identidade RG nº 5294444-10 SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 559.141.015-49, acordam e ajustam firmar o presente 
TERMO ADITIVO ao contrato nº 145/2016, datado de 01/07/2016, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Tomada de Preço nº 003/2016 homologado pelo 
Prefeito Municipal no dia 30/06/2016 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Obras de 
Engenharia para Conclusão da Construção de Unidade de Ensino Infantil tipo “C”, na sede do Município, em 
Atendimento ao Programa Pro Infância do FNDE, mediante as cláusulas e condições seguintes:  CLÁUSULA 
PRIMEIRA – Por haver saldos nos quantitativos dos serviços contratados, fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato de nº 145 datado de 01.07.2016, para 26 de Junho de 2017. 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, 26 de 
dezembro de 2016, Humberto Pereira da Silva, Prefeito. 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 175/2016 
 
Os abaixo assinados, de um lado como contratante, 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 e, de outro lado, como contratada, a Empresa LAURI CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurídica de direto 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.748.373/0001-07, com sede à Rua Martinho Pinto nº 129 – Bairro São 
Francisco, na cidade de Ibotirama - Bahia, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. Lauri Marcolino 
dos Santos, brasileiro, Empresário, residente e domiciliado na cidade de Ibotirama – Bahia, portador da cédula de 
identidade RG nº 5294444-10 SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 559.141.015-49, acordam e ajustam firmar o presente 
TERMO ADITIVO ao contrato nº 175/2016, datado de 03/10/2016, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Tomada de Preço nº 004/2016 homologado pelo 
Prefeito Municipal no dia 30/09/2016 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Obras de 
Recuperação e Reforma de Praças, na sede do município, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Por haver saldos nos quantitativos dos serviços contratados, fica prorrogado o prazo de 
vigência do contrato de nº 175 datado de 03.10.2016, para 26 de Junho de 2017. 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, 26 de dezembro de 2016. Humberto Pereira da Silva, Prefeito. 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 018/2016 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da 
Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2016, tendo como objeto: Contratação de Serviços 
de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos sólidos existente nas ruas e 
logradouros públicos no perímetro urbano da cidade de Tabocas do Brejo Velho, conforme 
descrito no Anexo I do Edital. Homologa e Adjudica o resultado, à empresa ECOTEL SOLUÇÕES 
EM RESIDUOS LTDA - EPP., inscrita no CNPJ sob o nº 73.560.187/0001-51, com o valor mensal 
estimado de R$ 82.293,00 (cento e sete mil e quinhentos reais), e totalizando o valor global estimado 
de R$ 987.516,00 (novecentos e oitenta e sete mil e quinhentos e dezesseis reais, para o período de 12 
(doze) meses, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 04 de janeiro de 2017. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 037/2016 
 
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 Inexigível a Licitação para os Serviços de Atendimento Médico no 
Programa de Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde da Família, no Distrito de 
Mariquita, interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, no valor estimado de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), para o período 
de 12 meses, o Dr. FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA, brasileiro, maior, casado, médico, 
inscrito no CPF sob o nº 110.777.435-72, e RG nº 0080312071 SSP/BA e CRM-BA nº 6.429. 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, 28 de dezembro de 2016 - Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
 

 

 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 206/2014.  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, 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, denominada CONTRATANTE, e a empresa C.T.N. CONSTRUTORA LTDA - 
EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 16.071.664/0001-81, com sede na Rua 21 de Setembro, 180-C, 
Bairro Primavera, Barreiras, Bahia, CEP. 47.803-066, neste ato representada pelo senhor João 
Chrisóstomo da Silva Sobrinho, brasileiro, casado, administrador de empresas, CI- 0222836253-
SSP/BA, CPF 126.459.315-53, residente na Rua Marechal Hermes, 416, Primavera, Barreiras, Bahia, 
CEP. 47.803-080, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 
Termo Aditivo ao Contrato nº 206/2014, datado de 14/11/2014, tendo como objeto: Execução de obras 
de construção de quadra escolar coberta, na Escola Municipal Manoel Messias, na sede do 
Município, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o 
prazo de vigência do contrato de nº 206/2014 datado de 14.11.2014, para 05/07/2017.CLÁUSULA 
SEGUNDA – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 
206/2014, não modificadas por este Termo de Aditivo. Tabocas do Brejo Velho-BA, 06 de janeiro de 
2017. Humberto Pereira da Silva, Prefeito. 
 

 
HOMOLOGAÇÃO 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após recebimento do Parecer 
Jurídico referente Licitação modalidade Pregão Presencial sob o nº 021/2016, tendo como objeto: 
Aquisição de Passagens Terrestre, com embarque na sede do Município de Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, com destinos à Salvador – BA, à Brasília – DF, Goiânia – GO e a São Paulo - SP, 
conforme descritos no anexo do Edital vêem através deste Homologar o objeto da referida licitação à 
empresa: JOTAMAR – Comércio de Peças e Transporte Rodoviários Ltda, inscrita no CNPJ nº 
14.378.830/0001-61, sendo vencedora dos seguintes ITENS: 01 (passagens para Salvador), no valor 
unitário de 156,85 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) por cada passagem, 
totalizando o valor global estimado de R$ 138.028,00 (cento e trinta e oito mil e vinte e oito reais); 
ITEM: 02 (passagens para Brasília – DF), no valor unitário de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais) por 
passagem, totalizando o valor estimado de R$ 55.880,00 (cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta 
reais) para o período contratado; ITEM: 03 (passagens para Goiânia – GO), pelo preço unitário de R$ 
144,00 (cento e quarenta e quatro reais) por cada passagem, totalizando o valor estimado de R$ 
47.520,00 (quarenta e sete mil quinhentos e vinte reais) para o período contratado; e ITEM 04 
(passagens para São Paulo – SP), no valor unitário de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) por 
cada passagem, totalizando o valor estimado de R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos 
reais), ficando estimado o valor total de R$ 300.828,00 (trezentos mil oitocentos e vinte e vinte e oito 
reais) para o período contratado. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 09 de Janeiro de 2017. Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 

 
 
 
 
 
 

 

RESUMO DE CONTRATO 
 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: KÉSIA SOUZA NERES – ME (JORNAL GAZETA DO OESTE), 
CNPJ nº 07.053.173/0001-17- Contrato nº 033 de 02/01/2017 – 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 30/04/2017 – Tabocas Brejo Velho – Bahia, 02 de Janeiro de 2017. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE nº 001/2017 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público, Edital de Carta Convite nº 
001/2017 – Objeto: Prestação de serviços de digitalização de documentos 
pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, conforme Edital e anexos. 
Abertura dia 27/01/2017, às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Tabocas do Brejo Velho, situada na Praça Municipal, 86, centro, CEP. 47.760-
000.Tabocas do Brejo Velho, 19 de Janeiro de 2017. Joaquim J. Marques da Silva - 
Pregoeiro. 
 
 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 001/2017 
 
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 Inexigível a 
Licitação para os Serviços de Realização da Jornada Pedagógica 2017, no valor global 
de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), ao Instituto Nordestino de Apoio aos 
Municípios - INAM, inscrita no CNPJ sob o nº 07.860.025/0001-04. 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, 20 de 
janeiro de 2017 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
  
 

ERRATA 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: ONDE SE LÊ: KÉSIA SOUZA NERES – ME (JORNAL GAZETA DO 
OESTE), CNPJ nº 07.053.173/0001-17- LEIA – SE: INSIGHT - PUBLICIDADE $ 
PROPAGANDA EIRELI – ME CNPJ nº 07.053.173/0001-17, Contrato nº 033 de 
02/01/2017 – 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 30/04/2017 – Tabocas Brejo Velho – Bahia, 02 de Janeiro de 
2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
 
 
 

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 005/2017 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2017 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer 
da Comissão de Licitação, sob o Processo Administrativo nº 005/2017 e 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2017, tendo como objeto:  Jornada 
Pedagógica 2017, Ratifica, Homologa e autoriza contratar a empresa: Instituto 
Nordestino de Apoio aos Municípios - INAM, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.860.025/0001-04 no valor global de R$ 78.000,00(setenta e oito mil reais)  para o 
período contrato, sendo dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, 
Inciso II, e de conformidade com os elementos constantes do processo administrativo 
nº 005/2017 e do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2017, nas condições 
apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Ba, 26 de Janeiro de 2017. Humberto Pereira 
da Silva – Prefeito. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 
 

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, através da Comissão Permanente de 
Licitação, vem realizar  a 2º Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, durante o período de Março à Novembro de 2017, nos moldes da Lei nº 
11.947/2009 e Resolução nº 38/2009 de 16/07/2009 (FNDE), Lei nº 8.666/93, art. 24. Os Grupos 
Formais, Informais ou Produtores individuais, deverão apresentar a documentação para habilitação e 
Projeto de Venda até o dia 14/02/2017 às 9:00 horas. Informações e edital poderão ser adquiridos na  
Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, com sede na Praça Municipal nº 86 – 
Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia 27 de Janeiro de 2017.  Joaquim José Marques da Silva, 
Presidente da Comissão de Licitação. 

 
 

 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2016 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da 
Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2016, tendo como objeto: Aquisição de 
materiais de papelaria e expediente, para as Secretarias Municipais de Tabocas do Brejo 
Velho, conforme descrito no Anexo I do Edital. Homologa e Adjudica o resultado à empresa: LIDER 
COMÉRCIO DE PAPEIS E INFORMÁTICA LTDA – CNPJ nº 05.472.828/0001-66, sendo vencedora 
do certame com o valor total de R$ 476.594,55 (quatrocentos e setenta e seis mil quinhentos e 
noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), nas condições apresentadas. Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, 01 de Fevereiro de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2017 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da 
Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2017, tendo como objeto: Serviços de locação 
de veículos para transportes de alunos do Ensino Básico, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio, das escolas da sede e interior do Município, conforme especificações contidas no anexo I 
do Edital. Homologa e Adjudica o resultado, à empresa GLOBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.411.389/0001-00, sendo vencedora do certame com o valor total 
estimado de R$ 1.189,790,00 (hum milhão cento e oitenta e nove mil setecentos e noventa reais ), 
nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 01 de Fevereiro de 2017. Humberto 
Pereira da Silva – Prefeito. 

 
HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial nº 002/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após recebimento do 
Parecer Jurídico referente Licitação modalidade Pregão Presencial sob o nº 002/2017, tendo 
como objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros, pães, leite, carnes, e outros gêneros 
alimentícios, conforme descriminações e especificações contidas no anexo I do Edital vêem através 
deste Homologar o objeto do certame às empresas vencedoras: AMAURI PEREIRA CASTRO – 
ME - CNPJ nº 02.131.826/0001-15, foi vencedora dos LOTES: LOTE I – R$ 19.700,00 (dezenove mil 
e setecentos reais); LOTE III – R$ 14.520,00 (quatorze mil e quinhentos e vinte reais); LOTE V – R$ 
14.860,00 (quatorze mil e oitocentos e sessenta reais); LOTE VI – R$ 96.300,00 (noventa e seis mil e 
trezentos reais) e LOTE IX – R$ 20.635,00 (vinte mil e seiscentos e trinta e cinco reais), totalizando o 
valor global de R$ 166.015,00 (cento e sessenta e seis mil e quinze reais); SUELY DOS SANTOS 
GONÇALVES - ME – CNPJ nº 12.158.946/0001-60, foi vencedora dos LOTES: LOTE IV – R$ 
36.305,00 (trinta e seis mil e trezentos e cinco reais); LOTE VII – R$ 13.017,60 (treze mil e dezessete 
reais e sessenta centavos); LOTE X – R$ 9.832,50 (nove mil e oitocentos e trinta e dois reais e 
cinquenta centavos); LOTE XIV – R$ 8.633,20 (oito mil e seiscentos e trinta e três reais e vinte 
centavos); LOTE XV – R$ 5.580,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta reais) e LOTE XVIII – R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais, totalizando o valor global de R$ 133.368,30 (cento e trinta e três mil e 
trezentos e sessenta e oito reais e trinta centavos); MERCADINHO BOM PREÇO LTDA – CNPJ nº 
05.603.291/0001-26, foi vencedora dos LOTES: LOTE II – R$ 21.175,00 (vinte e um mil e cento e 
setenta e cinco reais); LOTE VIII – R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais); LOTE XI – R$ 
22.935,00 (vinte e dois mil e novecentos e trinta e cinco reais); LOTE XII – R$ 22.935,00 (vinte e dois 
mil e novecentos e trinta e cinco reais) e LOTE XIII – R$ 13.966,80 (treze mil e novecentos e 
sessenta e seis reais e oitenta centavos), totalizando o valor global de R$ 94.611,80 (noventa e 
quatro mil e seiscentos e onze reais e oitenta centavos); O certame resultou no total geral de R$ 
393.995,10 (trezentos e noventa e três mil novecentos e noventa e cinco reais e dez centavos). 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 01 de Fevereiro de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 110/2016 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 060/2016 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer 
da Comissão de Licitação, sob o Processo Administrativo nº 110/2016 e 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 060/2016, tendo como objeto: Serviços 
Profissionais de Assistente Social, para atendimento nas atividades da Secretaria 
de Assistência Social e no CRAS, na sede do Município de Tabocas do Brejo Velho. 
Ratifica, Homologa e autoriza contratar a Sra. Assistente Social Arlete de Jesus Souza, 
brasileira, maior, solteira, Assistente Social, inscrita no CPF sob o nº 043.951.516-55 e 
RG nº 11.630.840 SSP/MG, no valor estimado de R$ 23.650,00 (vinte e três mil 
seiscentos e cinquenta reais), para o período contratado, sendo dispensada a licitação 
com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de conformidade com os elementos 
constantes do processo administrativo nº 110/2016 e do processo de inexigibilidade de 
licitação nº 060/2016, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Ba, 01 de 
Fevereiro de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 111/2016 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 061/2016 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer 
da Comissão de Licitação, sob o Processo Administrativo nº 111/2016 e 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 061/2016, tendo como objeto: Serviços 
Profissionais de Assistente Social, para Atendimento, Orientações e Palestras para 
Coordenadores Pedagógicos; Serviços Profissionais de Assistente Social, para 
Atendimento, Orientações e Palestras no Centro de Referência e Assistência Social 
– CRAS; e Serviços Profissionais de Assistente Social, para Atendimento, 
Orientações e Suporte no Âmbito da Saúde Mental, no município de Tabocas do 
Brejo Velho. Ratifica, Homologa e autoriza contratar a Assistente Social SUENE 
PEREIRA DE OLIVEIRA, brasileira, maior, Casada, Assistente Social, inscrita no 
CPF sob o nº 050.197.565-98 e RG nº 13065102 87 SSP/BA, no valor estimado de R$ 
10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais), para o período contratado, sendo 
dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de 
conformidade com os elementos constantes do processo administrativo nº 111/2016 e 
do processo de inexigibilidade de licitação nº 061/2016, nas condições apresentadas. 
Tabocas do Brejo Velho - Ba, 01 de Fevereiro de 2017. Humberto Pereira da Silva – 
Prefeito. 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna público para 
conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob modalidade de CONVITE, a seguinte Licitação: 
EDITAL CARTA CONVITE nº 002/2017 – OBJETO: Serviços de Reforma e Recuperação do Parque 
Recreativo Infantil Criança Feliz, na Praça Presidente Dutra, na sede do Município, conforme descritos no 
anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 21/02/2017, 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, 13 de fevereiro de 2017. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna público para 
conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob modalidade de CONVITE, a seguinte Licitação: 
EDITAL CARTA CONVITE nº 003/2017 – OBJETO: Obras de Reforma do Ginásio Municipal, na sede do 
Município, conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 21/02/2017, às 14:00 horas. O 
Convite completo poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Praça Municipal nº 86 
- Centro. Tabocas do Brejo Velho, 13 de fevereiro de 2017. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 

 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público, Edital Pregão 
Presencial nº 003/2017 – Objeto: Contratação de empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Manutenção, Higienização e Conservação das 
Escolas da Rede Publica do Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme 
descriminações e especificações contidas no anexo I do Edital. Recebimento das 
Propostas 02.03.2017, às 09:00 hs. Informações e edital completo poderão ser 
adquiridos na sede da Prefeitura, situada na Praça Municipal nº 86 – Centro. 
Tabocas do Brejo velho, 15 de fevereiro de 2017. Joaquim J. Marques da Silva - 
Pregoeiro Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMO DE CONTRATOS 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: JESSICA CARNEIRO MACEDO, inscrita no CPF sob o nº 
033.832.825-46e RG nº 09.725.908-03 SSP/BA - Contrato nº 069 de 01/02/2017 – 
OBJETO – Serviços Profissionais de Psicóloga, para Atendimento, Orientações e 
Palestras para Coordenadores Pedagógicos; Serviços Profissionais de 
Psicóloga, para Atendimento, Orientações e Palestras no Centro de Referência e 
Assistência Social – CRAS; e Serviços Profissionais de Psicóloga, para 
Atendimento, Orientações e Suporte no Âmbito da Saúde Mental, com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais. Valor global de R$ 2.150,00 (dois mil e cento 
e cinqüenta reais) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 23.650,00 (vinte e três 
mil seiscentos e cinquenta reais), para o período contratado. Vigência: até 31/12/2017 
– BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 112/2016, Inexigibilidade de Licitação nº 
062/2016, em conformidade com o Art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 01 de Fevereiro  de 2017. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA:CARINA LEITE DE LIMAS, Psicóloga, inscrita no CPF sob o nº 
047.095.875-82e RG nº 14769730 16 SSP/BA. -Contrato nº 070 de 01/02/2016 – 
OBJETO: Serviços de Psicóloga, para atendimento nas atividades da Secretaria 
de Assistência Social do Município de Tabocas do Brejo Velho, com carga horária 
de 40 (quarenta) horas semanais. Valor Global: R$ 2.150,00 (dois mil e cento e 
cinqüenta reais) por mês, totalizando o valor global de R$ 4.300,00 (quatro mil e 
trezentos reais), para o período contratado. Vigência: até 31/03/2017 – BASE 
LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 01 de Fevereiro de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito 
 
 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: Suene Pereira Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 050.197.565-98e 
RG nº 13.065.102-87 SSP/BA -Contrato nº 071 de 01/02/2017 – OBJETO: Serviços 
Profissionais de Assistente Social, para Atendimento, Orientações e Palestras 
para Coordenadores Pedagógicos; Serviços Profissionais de Assistente Social, 
para Atendimento, Orientações e Palestras no Centro de Referência e 
Assistência Social – CRAS; e Serviços Profissionais de Assistente Social, para 
Atendimento, Orientações e Suporte no Âmbito da Saúde Mental. Valor R$ 
2.150,00 (dois mil e cento e cinqüenta reais) por mês, totalizando o valor estimado de 
R$10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais), para o período contratado. 
Vigência: até 30/06/2017 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 111/2016, 
Inexigibilidade de Licitação nº 061/2016, em conformidade com o Art. 25, Inciso II, da 
Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de Fevereiro  de 2017. Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 

 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público, Edital Pregão 
Presencial nº 003/2017 – Objeto: Contratação de empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Manutenção, Higienização e Conservação das 
Escolas da Rede Publica do Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme 
descriminações e especificações contidas no anexo I do Edital. Recebimento das 
Propostas 02.03.2017, fica prorrogado para 07.03.2017, às 09:00hs / Informações 
e edital completo poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, situada na Praça 
Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho, 17 de fevereiro de 2017. 
Joaquim J. Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE nº 004/2017 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna 
público para conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob modalidade de 
CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 004/2017 – OBJETO: a 
contratação de empresa especializada para a realização de concurso público para o 
preenchimento de diversos cargos de provimento efetivo e cadastro de reservas , em 
conformidade com as especificações constantes do Anexo 01 – Características do Objeto. 
Recebimento das propostas dia 06/03/2017, às 10:00 horas. O Convite completo poderá ser 
adquirido na Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Praça Municipal nº 86 - Centro. 
Tabocas do Brejo Velho, 20 de fevereiro de 2017. Joaquim José Marques da Silva - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público Edital Tomada de Preço nº 
002/2017 – Objeto: Obras de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas deste 
Município, conforme descriminações e especificações contidas no anexo I do Edital. 
Recebimento das Propostas previsto para 08.03.2017, às 09:00 hs as Informações e edital 
completo poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, situada na Praça Municipal nº 86 – 
Centro. Tabocas do Brejo velho, 20 de fevereiro de 2017. Joaquim J. Marques da Silva - 
Pregoeiro Municipal. 
 
 
 

 
RESUMO DE CONTRATO 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: DOUGLAS ALBERTO LOPES DE SOUZA, brasileiro, maior, enfermeiro, 
inscrito no CPF sob o nº 997.913.745-20, e RG nº 16516224 42 SSP/BA e COREN-BA nº 
000.493.782 - Contrato nº 083 de 13/02/2017 – OBJETO – Serviços Profissionais de 
Enfermagem como plantonista, 24 (vinte e quatro horas) horas no Hospital Municipal 
Leônidas de Araujo Silva, na sede do Município. Valor R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 
reais) correspondente a 05 (cinco) plantões de R$ 240,00 cada e os demais meses no valor R$ 
2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) correspondente a 09 (nove) plantões de R$ 240,00 
cada, totalizando o valor estimado de R$ 3.360,00 (Três mil, trezentos e sessenta reais), para o 
período contratado. Vigência: até 31/03/2017 – BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 
24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 13 de Fevereiro de 2017. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE nº 004/2017

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da Licitação na modalidade Carta 
Convite nº 004/2017, tendo como objeto: contratação de empresa especializada para a realização de concurso público para o 
preenchimento de diversos cargos de provimento efetivo e cadastro de reservas, em conformidade com as especificações cons-
tantes do Anexo 01 – Características do Objeto. Homologa e Adjudica o resultado à empresa: Instituto de Estudos, Pesquisas e 
Desenvolvimento Municipal Ltda - ME, CNPJ nº 40.645.707/0001-70, com o valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 07 de Março de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

 AVISO DE LICITAÇÃO  
Nº003/2017 - TP 

 
 A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público, Edital Tomada de Preços nº 
003/2017 – Objeto: Obras de Conclusão da Construção de Prédio Escolar com 06 Salas 
– Projeto FNDE, no Povoado de Cabiceirinha, interior do Município, conforme Edital. 
Abertura: 23.03.2017, às 09:00 hs. Os editais poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, 
situada na Praça Municipal nº 86 – Centro  Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 07 de Março 
de 2017   Joaquim José Marques da Silva , Presidente da Comissão de Licitação. 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Nº 004/2017 - TP 

 
 A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público Edital Tomada de Preços nº 
004/2017 - Obras de pavimentação Asfáltica, na sede deste Município, conforme Edital. 
Abertura 23.03.2017, às 14:00 hs. Os editais poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, 
situada na Praça Municipal nº 86 – Centro.   Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 07 de Março de 
2017  Joaquim José Marques da Silva,  Presidente da Comissão de Licitação. 
 
 
 

 
ERRATA 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA SHANDAI LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.291.114/0001-87- Contrato nº 084 de ONDE SE LÊ: 01/03/2017 LEIA– SE: 
02/03/2017– OBJETO: Serviços de Reforma e Recuperação do Parque Recreativo 
Infantil Criança Feliz, na Praça Presidente Dutra, na sede do Município. Valor 
Global: R$ 22.172,50 (vinte e dois mil cento e setenta e dois reais e cinquenta 
centavos). Vigência: até 31/03/2017 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 
008/2017, Licitação Carta Convite nº 002/2017, em conformidade com a Lei 
8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de março de 2017. Humberto Pereira 
da Silva - Prefeito 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 
CONTRATADA: LAURI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.748.373/0001-07 Contrato nº 086 de ONDE SE LÊ: 01/03/2017 LEIA – SE: 
02/03/2017– OBJETO – Serviços de manutenção e reparos na iluminação pública 
nas seguintes localidades: Povoado de Vajota a Cotovelo e Brejinho Itacarambi, 
no interior do município. Valor Total R$ 7.990,75 (sete mil novecentos e noventa 
reais e setenta e cinco centavos). Vigência: 30 dias – BASE LEGAL: com o Art. 24, 
inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho, 02 de março de 2017. Hamberto 
Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: TATIANA CAMPOS AGUIAR, brasileira, maior, solteira, psicóloga, 
inscrita no CPF sob o nº 069.098.056-66, e RG nº 14.153.057 SSP/BA,CRP – 
03/IP9504- Contrato nº ONDE SE LÊ: 088 LEIA – SE 089 de 10/03/2017 – OBJETO – 
Serviços Profissionais de Psicóloga, para atendimento ao Programa NASF – 
Núcleo de Apoio da Saúde da Família, do Município de Tabocas do Brejo Velho, 
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Valor Mensal R$ 2.150,00 (dois 
mil e cento e cinqüenta reais), totalizando o valor global de 6.450,00 (seis mil, 
quatrocentos e cinqüenta reais), para o período contratado. Vigência: 31/05/2017 – 
BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do 
Brejo Velho – Bahia, 10 de março de 2017. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 003/2017

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 Inexigível a Licitação para a 
Prestação de Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica; a saber: Item 01 – Assessoria e 
consultoria jurídica em Direito Tributário, a serem desenvolvidos em favor do CONTRATANTE, em relação à propo-
situra e acompanhamentos de ações e recursos judiciais e administrativos, durante o presente ano, contra a RECEITA 
FEDERAL, UNIÃO FEDERAL E FAZENDA NACIONAL, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário 
referente à obrigação de recolhimento pelo Impetrante à União Federal do imposto retido na fonte pelo ente federado 
municipal, sobre rendimentos pagos e creditados (inclusive por meio dos fundos públicos municipais), a qualquer título, 
e não apenas aqueles referentes ao código de receita 0561 (rendimento do trabalho assalariado, na forma do inciso IV 
do art.151 do CTN; bem como suspender as retenções indevidamente efetuadas no Fundo de Participação do Município 
(FPM) à título de obrigação previdenciária patronal corrente, e afastar a incidência de multas abusivas, cujas rubricas 
são, respectivamente: (RFB-PREV-OB-COR) e (RFB-PREV- OB DEV), em respeito ao devido processo legal no âmbito 
administrativo, ao princípio da segurança jurídica, bem como ao direito de parcelamento do ente; e Item 02 - Prestar 
serviços advocatícios técnicos e especializados no que diz respeito à recuperação de valores decorrentes de diferenças de 
FUNDEF pela subestimação do valor mínimo anual por aluno quando do cálculo da complementação devida pela União. 
Do valor dos serviços: Pelos serviços descritos no Item 01, A contratante pagará a remuneração honorária no valor 
mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o período 
contrato; Pelos serviços descritos no Item 01, Fica ajustado pelas partes, exclusivamente a título de êxito, que o valor 
dos honorários advocatícios será a quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela disponibilizada 
em Juízo oriunda da recuperação dos valores do FUNDEF, a empresa CIRO MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL 
DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 26.362.161/000119, representado por Ciro 
Calheira Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB-DF sob o nº 53.046,. 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, 20 de março de 2017 - Hum-
berto Pereira da Silva - Prefeito Municipal

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de 
Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar que está 
aberta, sob modalidade de CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA 
CONVITE nº 006/2017 – OBJETO: Obras de Construção de 01 (um) 
Parquinho Recreativo Infantil no Distrito de Mariquita, interior do 
Município, conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das 
propostas dia 06/04/2017, 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, 29 de março de 2017. Joaquim José 
Marques da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de 
Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar que está 
aberta, sob modalidade de CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA 
CONVITE nº 007/2017 – OBJETO: Obras de Construção de 01 (uma) 
Academia de Saúde, no Distrito de Mariquita, interior do Município, 
conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 
06/04/2017, às 14:00 horas. O Convite completo poderá ser adquirido na 
Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Praça Municipal nº 86 - 
Centro. Tabocas do Brejo Velho, 29 de março de 2017. Joaquim José Marques 
da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 

 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA:Franciele Nunes Dominiense, Educadora Física, inscrito no CPF sob 
o nº 044.801.875-61, RG nº 1310370486 SSP/BAe CREF/BA nº 009787-G,Contrato 
nº 092de 13/03/2017 –OBJETO:Serviços Profissionais de Educador Físico, para 
atendimento ao Programa NASF – Núcleo de Apoio da Saúde da Família, do 
Município de Tabocas do Brejo Velho, carga horária de 20 horas semanais, carga 
horária de 20 horas semanais.A contratada receberá o valor deR$ 1.050,00 (um mil e 
cinqüenta reais) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 7.350,00 (sete mil 
trezentos e cinquenta reais), para o período contratado.Vigência: até 30/09/2017 –  
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 13 de Março  de 2017. Humberto Pereira da Silva–
Prefeito 
 
 
 
 
 

 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2017 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de 
preços da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2017, tendo como objeto: 
Contratação de empresa especializada nos serviços de coleta, transporte e o descarte 
na destinação final de resíduos de serviços de saúde classificados dos A, B e E, 
conforme Resolução CONAMA 358/05, provenientes das instalações e atividades das 
Unidades de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme descrito no 
Anexo I do Edital. Homologa o resultado à empresa RETEC TECNOLOGIA EM 
RESÍDUOS LTDA – CNPJ nº 02.524.491/0003-67, a qual foi vencedora do certame com o 
valor global de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos), nas condições apresentadas. 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 05 de Abril de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO nº 085/2017 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 
CONTRATADA: LAURI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.748.373/0001-07 Contrato nº 085 de 02/03/2017 – OBJETO – Obras de Reforma do 
Ginásio Municipal, na sede do Município. Valor Estimado R$ 42.003,45 (quarenta e dois 
mil três reais e quarenta e cinco centavos). Vigência: até 31/05/2017 – BASE LEGAL: 
Processo Administrativo nº 009/2017, Licitação Carta Convite nº 003/2017, em conformidade 
com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho, 02 de Março de 2017. Hamberto Pereira da 
Silva – Prefeito 

 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

CARTA-CONVITE nº 001/2017 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da 
Licitação na modalidade Carta Convite nº 001/2017, tendo como objeto: Prestação de serviços de 
digitalização de documentos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração. Homologa 
e Adjudica o resultado à empresa: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME, CNPJ nº 
10.631.647/0001-75, com o valor global de R$ 71.280,00  (setenta e um mil e duzentos e oitenta 
reais), nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 03 de Abril de 2017. Humberto 
Pereira da Silva – Prefeito. 

 
 

 
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

CARTA-CONVITE nº 005/2017 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da 
Licitação na modalidade Carta Convite nº 005/2017, tendo como objeto: Contratação de empresas 
para execução das seguintes obras e serviços: Lote I: Reforma do Prédio da Sec. De 
Agricultura, na sede do Município; Lote II: Reforma do Prédio da Sec. de Educação na sede do 
Município, Lote III: Reforma do Prédio da Coordenadoria de Abastecimento de Água, na sede 
do Município, Lote IV: Construção de Bases para Caixas D’água, no interior do Município, 
conforme descriminações contidas no anexo I do Edital. Homologa e Adjudica o resultado as 
empresas: CONSTRUTORA CYNTIA LTDA - ME, CNPJ nº 07.675.811/0001-31, a qual foi 
vencedora do LOTE I, com o valor de R$ 7.985,73 (sete mil novecentos e oitenta e cinco reais e 
setenta e três centavos) e do LOTE II, com o valor de R$ 12.170,87 (doze mil cento e setenta reais e 
oitenta e sete centavos), totalizando o valor de R$ 20.156,60 (vinte mil cento e cinquenta e seis 
reais e sessenta centavos); CONSTRUTORA SCN LTDA – CNPJ nº 07.085.468/0001-75 a qual foi 
vencedora do LOTE III, com o valor de R$ 11.080,94 (onze mil oitenta reais e noventa e quatro 
centavos) e do LOTE IV, com o valor de R$ 24.264,68 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e 
quatro reais e sessenta e oito centavos), totalizando o valor de R$ 35.345,62 (trinta e cinco mil 
trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), nas condições apresentadas. 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, - 03 de Abril de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
 
 
 
 


