
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 3206     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    12 de julho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano XI  Nº 3226     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    01 de agosto de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano XI  Nº 3221     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    27 de julho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano XI  Nº 3214     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    20 de julho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano XI  Nº 3213     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    19 de julho de 2017
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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. 
 

 

 
 
 
 
 

ERRATA 
 

QUINTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS POR PREÇO GLOBAL 
 
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 ONDE SE LÊ: 31/12/2017. LEIA – SE: 30/11/2017. 
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, 04 de Julho de 2017. Humberto 
Pereira da Silva, Prefeito. 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: RODOFORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 17.332.037/0001-10 - Contrato nº 162 de 04/07/2017 – OBJETO – 
Obras de Construção de 01 (uma) Ponte na estrada de acesso ao Distrito de 
Mariquita, interior do Município. Valor Estimado estimado R$ 198.810,98 (cento e 
noventa e oito mil, oitocentos e dez  reais e noventa e oito centavos), para o período 
contratado. Vigência: até 31/12/2017 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 
027/2017, Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 006/2017, em conformidade 
com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho, 04 de Julho de 2017. – Humberto Pereira 
da Silva – Prefeito 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 006/2017 
 
 
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 Prestação de Serviços de natureza administrativa e/ou jurídica de 
natureza singular e de notória especialização, objetivando indicar estratégias e 
adotar os recursos financeiros ou econômicos da municipalidade mediante:       
Interpor a demanda administrativa e/ou judicial conte UNIÃO FEDERAL, 
objetivando o repasse mínimo anual por aluno (VMAA) destinado à Educação 
Fundamental (FUNDEF), bem como FUNDEB, por meio de ação de execução ou 
de conhecimento, bem como através de qualquer outra medida administrativa ou 
judicial; Outras demandas administrativas ou jurídicas que objetivem maximizar 
os recursos do Município Contratante. DO VALOR DOS SERVIÇOS: Pelos 
serviços descritos no acima; a Contratante pagará a remuneração honorária, mediante ad 
exitum, 10% (dez por cento), tendo como base de incidência o valor a ser recuperado 
ou restituído ao ante público, a empresa GERMANO CARDOSO SOCIEDADE DE 
ADVOCACIA, inscrita no CNPJ nº 27.338.238/0001-88. 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, 27 de 
Julho de 2017 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 

 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA:Rui Caraúba dos Santos - ME, pessoa jurídica de direito privado no 
CNPJ sob o nº 22.152.077/0001-10-Contrato nº 184 de 01/08/2017 – OBJETO: 
Serviços de acompanhamento e cadastramento de pleitos junto ao SICONV para 
captação de recursos junto ao governo federal e entidades paraestatais.Valor 
Global:R$ 6.360,00 (seis mil trezentos e sessenta reais), pago em 05 (cinco) parcelas, 
no valor R$ 1.272,00 (hum mil duzentos e setenta e dois reais), para o período 
contrato. Vigência: até 31/12/2017.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de Agosto de 
2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: Helena Clara Pereira da Silva Araújo, inscrita no CPF sob o nº 
008.324.521-90 - Contrato nº 185 de 01/08/2017 – OBJETO: Serviços de 
Fisioterapia, para atendimento no Programa NASF, na Unidade de Saúde da 
Família, na sede do Município. A contratada receberá o valor de R$ 1.265,00 (hum 
mil duzentos e sessenta e cinco reais), para o período contratado. Vigência: até 
31/08/2017 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de Agosto de 2017. Humberto Pereira 
da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: MÁRCIO DOS SANTOS COSTA, inscrito no CPF sob o nº 
323.523.698-86 e RG nº 304.688 28 SSP/SP.Contrato nº 186 de 01/08/2017 – 
OBJETO: Serviços Profissionais de Professor de Educação Física, para atuar 
como Facilitador Social, dando aulas de Jui Jitsu, para crianças e adolescentes 
de 03 à 17 anos e aulas de acondicionamento físico para Idosos, acompanhados 
pela equipe do CRAS, e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, 
desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social do Município de Tabocas do 
Brejo Velho, carga horária de 40 horas semanais. Valor: R$ 2.420,00 (dois mil e 
quatrocentos e vinte reais), para o período contratado. Vigência: até 31/08/2017 – 
BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do 
Brejo Velho – Bahia, 01 de Agosto de 2017. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 

 

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 180 de 11/07/2017 – OBJETO – Obras de Reforma do PSF (Unidade de Saúde da 
Família) no Bairro Taboquinha, na sede do Município. Valor: 46.002,85 (quarenta e seis mil, 
dois reais e oitenta e cinco centavos). Vigência: até 31/12/2017 – BASE LEGAL: Processo 
Administrativo nº 032/2017, Licitação Carta Convite nº 010/2017, em conformidade com a 
Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho, 11 de Julho de 2017. Humberto Pereira da Silva – 
Prefeito. 

 


