
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial 008/2017 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após 
análise e parecer jurídico sobre as documentações da Licitação modalidade 
Pregão Presencial sob o nº 008/2017, tendo como objeto: Prestação de 
serviços de confecção de adesivos, banner, cartazes, faixas, placas, 
outdoor, conjunto de uniformes esportivos, brindes esportivos e 
vestuários de uso Hospitalar, conforme Edital e anexos; veem através deste 
Homologar o objeto da referida licitação à empresa WELLINGTON NUNES 
HIPÓLITO DA SILVA - ME, CNPJ nº 02.537.532/0001-98, a qual foi vencedora 
do certame com o valor estimado de R$ 135.634,00 (cento e trinta e cinco mil e 
seiscentos e trinta e quatro reais). Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 05 de 
Junho de 2017. Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
CARTA-CONVITE nº 009/2017 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das 
propostas de preços da Licitação na modalidade Carta Convite nº 009/2017, 
tendo como objeto: Construção de piso em concreto na área interna e 
externa do Parque Recreativo Infantil Criança Feliz, na Praça Presidente 
Dutra, na sede do Município. Homologa e Adjudica o resultado à empresa: 
EVANILTON NOVAES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME. – CNPJ nº 
03.049.862/0001-05, a qual foi vencedora do certame com o valor global de R$ 
57.872,66 (cinquenta e sete mil e oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e 
seis centavos), nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 
05 de Junho de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito 
 

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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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 079/2017 

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 empresa ESSENCIAL 
MEDICAMENTOS LTDA, com sede na Avenida Barão do Rio Branco n 733 – centro, na cidade de 
Guanambi – Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 02.990.912/0001-83, neste ato representada pelo 
Procurador Senhor Sr. Gilberto Tadeu Rocha, portadora do CPF nº 125.207.485-91 e da CI/RG nº 
1.358.381 SSP/BA, 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 079/2017, com a 
inclusão da seguinte dotação: Unidade: Unidade: 02.13.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Ativ./Proj – 10.303.005.2.84 – Desenv. Do Programa de Assistência Farmacêutica Básica. 
Elemento de Despesa 3.3.9.0.32.00.00 – Material, Bens e Serviços de Distribuição Gratuita. 
Cláusula Segunda – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato nº 
079/2017, não modificadas por este Termo de Apostilamento. Tabocas do Brejo Velho-BA, 01 de Junho 
de 2017. Humberto Pereira da Silva, Prefeito. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


