
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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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XIII  Nº 3743     Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    04 de janeiro de 2019
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EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 007/2018 
 
 
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 Dispensa 
de Licitação, com respaldo do Art. 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93, o Serviços de 
locação de 01 (um) imóvel, situado à Praça Castro Alves nº 18 - Centro, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, para funcionamento da Secretaria Municipal de 
Educação, no valor total estimado de R$ 11.976,00 (onze mil e novecentos e setenta e 
seis reais) de propriedade da Sra. Patrícia Modesto Oliveira, inscrita no CPF sob o n.º 
659.935.945-00 e Carteira de identidade n.º 06664097 06 SSP/BA, residente e 
domiciliada à Travessa Getúlio Vargas s/n - Centro, na cidade de Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia. JUSTIFICATIVA: O município de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 
entende que para prestação dos serviços administrativo na área educacional, faz se 
necessária a estruturação de um espaço eficiente e bem localizado que possibilite o 
atendimento do seu público alvo e demais interessados na busca por orientações e 
informações; bem como seja um espaço que agilize a inter-relação entre Secretaria 
Municipal de Educação, Prefeitura Municipal e demais Órgãos Administrativos. 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, 26 de dezembro de 2018 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito 
Municipal.    
 

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 XII  Nº 3736   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    28 de dezembro de 2018
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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 XII  Nº 3711   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    03 de dezembro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob 
modalidade de CARTA CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 007/2018 
– OBJETO: Contratação de empresa para execução de Serviços  de Remoção dos 
Residuos solidos depositados na area do antigo lixão, e Terraplanagem visando a 
recuperação da area degradada localizada no setor aeroporto na sede do município,  
conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 10/12/2018, às 10:00 
horas. O edital completo estará disponível no site: tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações 
na sede da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Praça Municipal nº 86 – Centro, no 
horário de 08:00 às 12:00hs. Tabocas do Brejo Velho, 30 de novembro de 2018. Joaquim José 
Marques da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
  
 
 AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o  EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS nº 008/2018 – Objeto: Contratação de empresa para 
Execução de Serviços de Reforma de prédios escolares da sede e do 
interior deste município, conforme Edital. Abertura: 18.12.2018, às 09:00 hs. 
O edital completo estará disponível no site: tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. 
Informações e cadastramento, na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 
– Centro. Tabocas do Brejo Velho, 30 de novembro de 2018. Joaquim J. 
Marques da Silva - Presidente da CPL.. 
 

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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AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
CARTA CONVITE nº 006/2018 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, através da Comissão 
Permanente de Licitação e o Pregoeiro Municipal, torna público o 
CANCELAMENTO do Edital Carta Convite nº 006/2018 – Objeto: 
Contratação de empresa para execução de Serviços  de Terraplanagem e 
Aterro, na área do antigo lixão, local a ser destinado à futura Praça do 
Bairro Novo Horizonte, na sede do Município, conforme esta disponibilizado 
no endereço eletrônico www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br, 
JUSTIFICATIVA: Falta de informações mais detalhadas no Objeto e no Termo 
de Referência, com uma possivel alteração de itens no Edital. A administração 
no entanto irá elaborar um novo Edital, objetivando a referida contratação, e a 
seção pública será remarcada e publicada posteriormente. Informações através 
do Tel. (77) 36572160 ou na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – 
Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 28 de novembro de 2018. Joaquim 
José Marques da Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
  

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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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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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 XII  Nº 3686   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    08 de novembro de 2018
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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 XII  Nº 3678   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    31 de outubro de 2018
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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 XII  Nº 3672   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    25 de outubro de 2018
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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 XII  Nº 3665   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    18 de outubro de 2018
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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 XII  Nº 3657   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    10 de outubro de 2018
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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 XII  Nº 3655   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    08 de outubro de 2018
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS nº 006/2018 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das 
propostas da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2018, 
Objeto: Execução da 2ª Etapa das Obras de Implantação de Pavimentação 
em Paralelepípedo em ruas da Comunidade de Mucambo, neste 
Município, Objeto do CTR nº 850209/2017/MCIDADES/CAIXA. Homologa e 
Adjudica o resultado à empresa GNT RENTAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº 15.619.153/0001-99, a qual foi vencedora do certame com o valor 
global de R$ 483.464,36 (quatrocentos e oitenta e três mil e quatrocentos e 
sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos). Tabocas do Brejo Velho - 
Bahia, 05 de outubro de 2018. 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.

Ano XII  Nº 3652   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    05 de outubro de 2018
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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 XII  Nº 3651   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    04 de outubro de 2018
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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 XII  Nº 3638   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    21 de setembro de 2018
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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 XII  Nº 3637   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    20 de setembro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3636   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    19 de setembro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3630   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    13 de setembro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3622   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    05 de setembro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

RESUMO DE CONTRATO 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: FERNANDA PEREIRA DA SILVA, nutricionista, inscrita no CPF sob o nº 
022.833.615-59, e RG nº 0880872802 SSP/BA, CRN nº 8976 - Contrato nº 153 de 03/09/2018 
Objeto: Serviços Profissionais de Nutricionista, 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: R$ 2.162,00 (dois mil e cento e sessenta e dois 
reais) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 8.648,00 (oito mil e seiscentos e quarenta e oito 
reais), para o período contratado. Vigência: até 31/12/2018 – BASE LEGAL: em conformidade 
com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 03 de setembro de 2018. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: Lindomar Joaquim da Silva, inscrito no CPF sob o n.º 569.053.435-87 e Carteira 
de identidade n.º 5.503.192 SSP/BA - Contrato nº 154 de 03/09/2018 – OBJETO: Serviços de 
locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua Tamandaré S/N – Alto da Bela Vista, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, para funcionamento da Casa de Apoio. Valor: R$ 954,00 
(novecentos e cinquenta e quatro reais) por mês, totalizando o valor global de R$ 3.816,00 (três mil 
e oitocentos e dezesseis reais), para o período contratado Vigência: até 31/12/2018 – Tabocas 
Brejo Velho – Bahia, 03 de setembro de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.  
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: Patrícia Modesto Oliveira, inscrita no CPF sob o n.º 659.935.945-00 e Carteira 
de identidade n.º 06664097 06 SSP/BA - Contrato nº 155 de 03/09/2018 – OBJETO: Serviços de 
locação de 01 (um) imóvel, situado à Praça Castro Alves nº 18 - Centro, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. 
Valor: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) por mês, totalizando o valor global de R$ 
3.816,00 (três mil e oitocentos e dezesseis reais), para o período contratado. Vigência: até 
31/12/2018 – Tabocas Brejo Velho – Bahia, 03 de setembro de 2018. Humberto Pereira da Silva 
– Prefeito.  
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA:  IZANNA MARA SOUZA DE QUEIROZ & CIA LTDA – ME (ART PROJETOS E 
SERVIÇOS LTDA-ME), inscrita no CNPJ sob o nº 10.194.106/0001-27 - Contrato nº 156 de 
03/09/2018 – OBJETO: Prestação de Serviços na Elaboração de Projeto da 2ª Etapa da 
Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo na comunidade de Mucambo, neste 
Município. Valor: 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), para execução total dos serviços 
contratado. Vigência: até 31/10/2018 – Tabocas Brejo Velho – Bahia, 03 de setembro de 2018. 
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.

Ano XII  Nº 3621   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    04 de setembro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3607   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    21 de agosto de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: Ezio Ezuperio Alves de Queiroz,  inscrito no CPF sob o nº 054.092.825-90, carteira de 
identidade nº 1597881538 SSP/BA, e CREA-GO nº 1016915195D-GO - Contrato nº 152 de 17/08/2018 – 
OBJETO: Prestação de Serviços na Elaboração de Projetos Arquitetônicos, Memorial de Cálculo, 
Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro e Acompanhamento 
e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, na sede e Interior do Município. O contratado 
receberá valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando o valor estimado de R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), para o período contratado. Vigência: até 14/12/2018. Tabocas Brejo Velho – Bahia, 17 de agosto 
de 2018. 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.

Ano XII  Nº 3606   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    20 de agosto de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3602   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    16 de agosto de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3600   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    14 de agosto de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 085/2018 
 
Termo Aditivo de Contrato de Execução de Obras e 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 LAURI CONSTRUTORA 
EIRELI - ME., 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, doravante denominado CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente 
TERMO ADITIVO ao contrato nº 085/2018, datado de 03/04/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Carta Convite nº 003/2018, 
homologado pelo Prefeito Municipal no dia 02/04/2018 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo 
como objeto: Obras de Construção de Quiosques e Serviços de Reforma, na Praça Castro Alves (Praça 
da Alegria), na sede do Município, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA 
– Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 085 datado de 03.04.2018, para 06/10/2018. 
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, 08 de agosto de 2018. 

 
 

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 024/2018 
 
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 EIRELI - ME., 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 024/2018, datado de 02/01/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Carta Convite nº 014/2017, homologado pelo 
Prefeito Municipal no dia 02/01/2018 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Lote I - 
Serviços de Reforma da Área Externa da Academia de Saúde, na sede do Município; e Lote II – 
Serviços de Reforma da Quadra Poliesportiva do Povoado de Olho D’água, no interior do Município, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência 
do contrato de nº 024 datado de 02.01.2018, para 06/12/2018. 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, 09 de agosto de 2018. 

 
 
 

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 XII  Nº 3592   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    06 de agosto de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3587   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    01 de agosto de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

 
 

 
COMUNICADO 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, 
Informa aos Servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e do 
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, Conselheiros Tutelares e 
Conselheiros Municipais (CMAS, CMDCA e CMHIS), bem como torna público a 
quem possa interessar que a Realização de Palestras e Cursos de 
Capacitação para os Servidores da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, 
Conselheiros Tutelares e Conselheiros Municipais (CMAS, CMDCA e 
CMHIS), previsto para os dias 07 e 08/08/2018, passará a ser realizado nos 
dias 09 e 10/08/2018, no qual será concretizado pelo INSTITUTO 
NORDESTINO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - INAM, inscrita no CNPJ sob o 
nº 07.860.025/0001-04, conforme contrato nº 140/2018. Tabocas do Brejo 
Velho - Bahia, 01 de Agosto de 2018. 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.

Ano XII  Nº 3586   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    31 de julho de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3579   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    24 de julho de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3578   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    23 de julho de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3567   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    12 de julho de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3566   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    11 de julho de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3560   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    05 de julho de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3559   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    04 de julho de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3550   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    25 de junho de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3540   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    14 de junho de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3538   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    12 de junho de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3530   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    04 de junho de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3525   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    30 de maio de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3524   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    29 de maio de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

 
 

 
 
 
 

AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2018 

 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, através da Comissão 
Permanente de Licitação e o Pregoeiro Municipal, torna público o 
CANCELAMENTO do Edital Pregão Presencial nº 008/2018 – Objeto: 
Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio–X 500/600MA completo, para SALA 
DE RAIO–X do Hospital Municipal de Tabocas do Brejo Velho, conforme esta 
disponibilizado no endereço eletrônico www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br, 
JUSTIFICATIVA: Atendendo aos pedidos de varias empresas, que por motivo 
da GREVE DOS CAMINHONEIROS que afetou todo os setores, inviabilizando  
o transporte e o envio de documentos, bem como compromete a possibilidade 
de enviar representantes legal, para que participe de procedimentos licitatórios. 
A administração no entanto irá elaborar um novo Edital, objetivando a referida 
contratação, e a seção pública será remarcada e publicada posteriormente. 
Informações através do Tel. (77) 36572160 ou na sede da Prefeitura, na Praça 
Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 29 de maio de 2018. 
Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 

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 XII  Nº 3524   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    29 de maio de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3522   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    25 de maio de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3520   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    23 de maio de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 3518   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    21 de maio de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3515   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    18 de maio de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3514   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    17 de maio de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3508   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    11 de maio de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3504   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    07 de maio de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3493   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    26 de abril de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3490   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    23 de abril de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3487   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    20 de abril de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3486   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    19 de abril de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3480   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    13 de abril de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3476   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    09 de abril de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3464   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    27 de março de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3443   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    06 de março de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

  

  
    
   
  
  
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 050/2017 
 

 
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 FRANCISCO 
CARDOSO DE ARAÚJO - ME (F. C. Cardoso), com sede à Praça da Matriz, S/N – Bairro Centro, na cidade de 
Serra Dourada – Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 16.424.442/0001-03, neste ato representada pelo Sr. Francisco 
Cardoso de Araújo, Sócio da Empresa, portador do CPF nº 364.400.275-49 e da CI/RG nº 125.0896 SSP/GO, 
doravante denominado CONTRATADO, e de conformidade, com os elementos constantes do Pregão Presencial nº. 
029/2016, e disposições das Lei Federais nº 10.520/02 e 8.666 de 21/06/93 e alterações, resolvem celebrar o presente 
Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2017, datado de 16/01/2017, tendo como objeto: Prestação de Serviços na 
Operação e Manutenção de Poços Tubulares, para execução dos serviços em diversas localidades no interior do 
Município de Tabocas do Brejo Velho, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – 
Considerando que os quantitativos contratados estão finalizando, considerando que os serviços objeto do referido 
contrato são de natureza continuada, e ainda considerando que a Contratada manterá os mesmos preços, e o Município 
visando a economicidade da despesa, aditiva os quantitativos do contrato nº 050/2017, datado de 16.01.2017, no valor 
total de R$ 162.294,39 (cento e sessenta e dois mil e duzentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos), e 
assim, alterando o valor do contrato, que passará a ser o estimado de R$ 649.177,56 (seiscentos e quarenta e nove mil 
e cento e setenta e sete reais e cinquenta e seis 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, 05 de março de 2018. 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.

Ano XII  Nº 3438   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    01 de março de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3425   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    16 de fevereiro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3418   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    09 de fevereiro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3410   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    01 de fevereiro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3394   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    16 de janeiro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3390   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    12 de janeiro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3387   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    09 de janeiro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3383   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    05 de janeiro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 XII  Nº 3380   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    02 de janeiro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 3369   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    22 de dezembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 3368   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    21 de dezembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 3366   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    19 de dezembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 3361   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    14 de dezembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 3359   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    12 de dezembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 3358   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    11 de dezembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 3353   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    06 de dezembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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 3352   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    05 de dezembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 
RESUMO DE CONTRATO 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: PIMENTA E GUIRRA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
22.948.029/0001-32 - Contrato nº 256 de 01/12/2017 – OBJETO – Prestação de 
serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico, para utilização 
da Secretaria de Infraestrutura. Valor Global de R$ 19.717,30 (dezenove mil e 
setecentos e dezessete reais e trinta centavos), para execução total dos serviços. 
Vigência: até 31/12/2017 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 048/2017, 
Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 012/2017, em conformidade com as Leis 
nºs 10.520/02 e 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de dezembro 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.

Ano XI  Nº 3346   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    29 de novembro 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 X  Nº3338   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   21 de novembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2017

A PREFEITURA DE TABOCAS DO BREJO VELHO, torna público a abertura da 
licitação Pregão Presencial nº 013/2017 – Objeto: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de identificação e numeração dos imóveis urbanos edificados 
e não edificados; e serviços de metrificação linear, identificação e nominação de vias ou 
logradouros, em toda extensão urbano do Município, conforme especificações descritas 
no anexo I do edital. Abertura dia 01/12/2017, às 09:00 horas, na sala de Licitações da 
Prefeitura, situada na Praça Municipal, 86, centro, CEP. 47.760-000. Tabocas do Brejo 
Velho, 20 de Novembro de 2017. Joaquim J. Marques da Silva – Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2017

A PREFEITURA DE TABOCAS DO BREJO VELHO, torna público a abertura da 
licitação Pregão Presencial nº 014/2017 – Objeto: Contratação de empresa Especializada 
para Prestação de Serviços na Realização dos Festejos de São Sebastião nos dias 18 e 
19/01/2018 no Distrito de Mariquita, conforme Edital e anexos. Abertura dia 01/12/2017, às 
14:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura, situada na Praça Municipal, 86, centro, 
CEP. 47.760-000. Tabocas do Brejo Velho, 20 de Novembro de 2017. Joaquim J. Marques 
da Silva – Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Carta Convite nº 013/2017

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar que está aberta, 
sob modalidade de CARTA CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 
013/2017 – OBJETO: Serviços de Construção de Piso na área externa do Cemitério; e 
Obras de Reconstrução e reforma do Muro do Estádio de Futebol na sede deste Município, 
conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 28/11/2017, 
às 14:00 horas. Informações na sede da Prefeitura, situada na Praça Municipal nº 86 – 
Centro, no horário de 08:00 às 12:00hs. Tabocas do Brejo Velho, Tabocas do Brejo Velho, 
20 de Novembro de 2017. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação.

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 3334   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    17  de novembro 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 3330   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   13 de novembro 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 3327    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    10 de novembro 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 3324    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    07 de novembro 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 3318    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    01 de novembro 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 3317    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    31 de outubro 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 3316    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    30 de outubro 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 3312    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    26 de outubro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

  

  
    
   
  
  
 

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 2013/2014 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, Estado da Bahia, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo Velho 
– BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. 
Humberto Pereira da Silva, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF nº 378.672.615-91 e 
da CI/RG nº 03703274 70 SSP/BA, residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 – Centro – 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a 
empresa DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.060.194/0001-
71, com sede à Avenida Luiz Eduardo Magalhães nº 386-A - centro, na cidade de São Felix do Coribe – 
Bahia, neste ato representado pelo Sr. Denilson Carlos de Souza Neves, portador do RG n.º 11325951 42 
SSP/BA e CPF n.º 355.253.981-68, aqui denominada CONTRATADA, e de conformidade, com os 
elementos constantes no Processo Administrativo nº 073/2014 e Tomada de Preços nº 013/2014, e 
disposições das Leis Federal nº 10.520/02 e nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações, resolvem 
celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 213/2014, datado de 10/12/2014, tendo como objeto: 
Obras de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro Olho D’água do Cedro, no Município de 
Tabocas do Brejo Velho, conforme CTR Nº 787132/2013 / Ministério das Cidades / Caixa Econômica 
Federal, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo 
de vigência do contrato de nº 213 datado de 10.12.2014, para 14 de abril de 2018. 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. Tabocas do Brejo Velho 
– Bahia, 16 de outubro 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.

Ano XI  Nº 3311    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    25 de outubro 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 3303    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    17 de outubro 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 3302    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    16 de outubro 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 3296    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    10 de outubro 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 3292     Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    06 de outubro 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 3291     Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    05 de outubro 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 3284     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    28 de setembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano XI  Nº 3283     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    27 de setembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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

 

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 
 

ESTADO DA BAHIA 

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

 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

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

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

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

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

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

 
HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial nº 010/2017 
 
 

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

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

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

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

  
  
    
   
  
  
 

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

 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: Zilda de Castro Brito, inscrita no CPF sob o n.º 554.005.905-00 e 
Carteira de identidade n.º 02824224-63 SSP/BA - Contrato nº 211 de 20/09/2017 – 
OBJETO: Serviços de locação de 01 (um) imóvel, situado à Avenida Getúlio 
Vargas, nº. 15A - Centro, na cidade de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, para 
apoio da Secretaria Municipal de Administração. Valor: R$ 500,00 (quinhentos 
reais) por mês, totalizando o valor global de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), 
para o período contratado. Vigência: até 19/12/2017. Tabocas Brejo Velho – Bahia, 20 
de setembro de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.  
 

  

  
    
   
  
  
 
 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 198/2016 
 
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, 
como Contratante e, de outro lado, como contratada, a empresa CONSTRUTORA CYNTIA LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.675.811/0001-31, com sede à Rua Francisco Alves de Oliveira nº 12 - Centro, 
na cidade de Serra Dourada – Bahia, neste ato representado pelo Sócio-Gerente Sr. Kleidson Rodrigues da 
Silva, portador da Cédula de CNH n.º 025.782.816-88 DETRAN/BA e CPF n.º 005.342.405-00, acordam e 
ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 198/2016, datado de 07/12/2016, nos termos da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Carta 
Convite nº 012/2016 homologado pelo Prefeito Municipal no dia 06/12/2016 e nas cláusulas prevista neste 
instrumento, tendo como objeto: Contratação de empresa para Construção do Muro da Creche, 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 198 datado 
de 07.12.2016, para 15 de Dezembro 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. 11 de 
setembro de 2017. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME, CNPJ nº 19.068.866/0001-62 
- Contrato nº 210 de 20/09/2017 – OBJETO: Serviços de Levantamento 
Topográfico do Bairro Olho D’água do Cedro, no Município de Tabocas do Brejo 
Velho. Do Valor: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), para execução total dos 
serviços contratado. Vigência: até 19/10/2017 – Tabocas Brejo Velho – Bahia, 20 de 
setembro de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 008/2017 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após 
recebimento do Parecer Jurídico referente ao Processo Licitatório Tomada de 
Preços nº 008/2017, tendo como objeto: Obras de Pavimentação em 
Paralelepípedos na Sede e interior deste Município, conforme Edital e 
anexos, vêm através deste adjudicar e homologar o objeto da referida licitação 
às empresas: CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA – ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 18.173.919/0001-42, sendo vencedora do LOTE VIII, com valor 
de R$ 217.396,25 (duzentos e dezessete mil e trezentos e noventa e seis reais 
e vinte e cinco centavos) e LOTE IX, com valor de R$ 149.925,02 (cento e 
quarenta e nove mil e novecentos e vinte e cinco reais e dois centavos), 
totalizando o valor global de R$ 367.321,27 (trezentos e sessenta e sete mil e 
trezentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos); e RODOFORTE 
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ sob o nº 17.332.037/0001-
10, sendo vencedora do LOTE I, com valor de R$ 192.424,54 (cento e noventa 
e dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos); 
LOTE II, com valor de R$ 135.565,12 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos e 
sessenta e cinco reais e doze centavos); LOTE III, com valor  de R$ 
157.402,03 (cento e cinquenta e sete mil e quatrocentos e dois reais e três 
centavos); LOTE IV, com valor  de R$ 49.305,31 (quarenta e nove mil e 
trezentos e cinco reais e trinta e um centavos); LOTE V, com valor  de R$ 
48.174,96 (quarenta e oito mil e cento e setenta e quatro reais e noventa e seis 
centavos); LOTE VI, com valor  de R$ 114.345,29 (cento e quatorze mil e 
trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos); LOTE VII, com 
valor  de R$ 245.907,33 (duzentos e quarenta e cinco mil e novecentos e sete 
reais e trinta e três centavos); e LOTE X, com valor  de R$ 14.094,80 (quatorze 
mil e noventa e quatro reais e oitenta centavos), totalizando o valor global de 
R$ 957.219,38 (novecentos e cinquenta e sete mil e duzentos e dezenove reais 
e trinta e oito centavos); E Autorizo que sejam tomadas as devidas 
providências para contratação das mesmas. Tabocas do Brejo Velho - 
Bahia, 02 de outubro de 2017. Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
 

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 212 de 02/10/2017 – OBJETO – 
Obras de Pavimentação em Paralelepipedos na sede e interior deste Município. 
Valor Estimado de R$ 957.219,38 (novecentos e cinquenta e sete mil e duzentos e 
dezenove reais e trinta e oito centavos), para o período contratado. Vigência: até 
30/09/2018 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 040/2017, Licitação 
Modalidade Tomada de Preços nº 008/2017, em conformidade com a Lei 8.666/93. 
Tabocas do Brejo Velho, 02 de Outubro de 2017. – Humberto Pereira da Silva – 
Prefeito. 
 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 127/2017 

 

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 EIRELI 
- ME., 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 127/2017, datado de 11/04/2017, nos termos da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de 
Licitação Tomada de Preço nº 003/2017, homologado pelo Prefeito Municipal no dia 
10/04/2017 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Obras de 
Conclusão da Construção de Prédio Escolar com 06 Salas – Projeto FNDE, no 
Povoado de Cabiceirinha, interior do Município, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por haver saldos nos quantitativos dos serviços 
contratados, e por não terem assim concluídas as obras mencionadas, fica prorrogado 
o prazo de vigência do contrato de nº 127 datado de 11.04.2017, para 06 de Abril de 
2018. 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, 02 de 
Outubro de 2017. Humberto Pereira da Silva, Prefeito. 

 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: K.C.R.S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no 
CNPJ sob nº 21.971.041/0001-03- Contrato nº 221 de 02/10/2017 – OBJETO –
Aquisição de 02 (duas) balanças antropométrica, tipo: modo de operação digital, 
capacidade adulto, destinada à Unidade de Atenção Especializada em Saúde, do 
Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme as especificações descritas no 
Anexo I do edital, para a Secretaria de Saúde deste Município, e conforme 
proposta de convênio nº 10567.623000/1150-02, firmada entre o Ministério da 
Saúde e este Município, de acordo com os Anexos I e II. Valor total R$ 1.799,00 
(hum mil setecentos e noventa e nove reais), para o período contratado. Vigência: até 
31/12/2017 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 039/2017, Licitação 
modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2017, em conformidade com a Lei 8.666/93. 
Tabocas do Brejo Velho, 02 de outubro de 2017. – Humberto Pereira da Silva – 
Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: AMAURI PEREIRA DE CASTRO - ME, inscrita no CNPJ nº 
02.131.826/0001-15, inscrição estadual nº 047.458.958. Contrato nº 223 de 
02/10/2017 – OBJETO: Aquisição de Móveis e Equipamentos Hospitalar, 
destinados às Unidades de Atenção Especializada em Saúde, do Município de 
Tabocas do Brejo Velho, conforme as especificações descritas no Anexo I do 
edital, para a Secretaria de Saúde deste Município, e conforme proposta de 
convênio nº 10567.623000/1150-02, firmada entre o Ministério da Saúde e este 
Município. Conforme descriminações e especificações contidas no anexo I do Edital, 
das escolas da sede e interior do Município. Valor: R$ 34.635,00 (trinta e quatro mil, 
seiscentos e trinta e cinco reais). Vigência: até 31/12/2017 – BASE LEGAL: Processo 
administrativo nº 039/2017, do Pregão Eletrônico nº 005/2017, e, ainda, com fulcro nas 
disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores. 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de outubro de 2017. Humberto Pereira da Silva - 
Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ, inscrita no CNPJ 
nº 13.234.552/0001-06. Contrato nº 233 de 02/10/2017 – OBJETO: Prestação de 
Serviços na Elaboração de Projetos Arquitetônicos, Memorial de Calculo, 
Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro e 
Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, na sede e 
Interior do Município.. Valor mensal: R$ 2.665,00 (dois mil seiscentos e sessenta e 
cinco reais), totalizando o valor estimado de R$ 7.995,00 (sete mil novecentos e 
noventa e cinco reais), para o período contratado. Vigência: até 31/12/2017. Tabocas 
do Brejo Velho – Bahia, 02 de outubro de 2017. Humberto Pereira da Silva - 
Prefeito. 
 
 

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/BA e CREF/BA nº 009787-G, 
Contrato nº 214 de 02/10/2017 – OBJETO: Serviços Profissionais de Educadora 
Física para atendimento ao programa – NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família, no Município de Tabocas do Brejo Velho, carga horária de 20 horas 
semanais. A contratada receberá o valor mensal estimado de R$ 1.050,00 (hum mil e 
cinquenta reais), perfazendo o valor total estimado de R$ 2.100,00 (dois mil e cem 
reais) para o período contratado.Vigência: até 30/11/2017 – BASE LEGAL: em 
conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93  Tabocas do Brejo Velho – 
Bahia, 02 de Outubro de 2017. Humberto Pereira da Silva–Prefeito 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: Enediana Brito Bêga Costa, Educadora Física, inscrito no CPF sob 
o nº 018.936.525-05, RG nº 09.555.944-21 SSP/BA e CREF/BA nº 010042-G/BA, 
Contrato nº 215 de 02/10/2017 – OBJETO: Serviços Profissionais de Educadora 
Física, na Academia de Saúde, na sede do Município de Tabocas do Brejo Velho, 
carga horária de 20 horas semanais. A contratada receberá o valor estimado mensal 
de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), totalizando o valor estimado de R$ 
1.900,00 (hum mil e novecentos reais) para o período contratado. Vigência: até 
30/11/2017 -  BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de Outubro  de 2017. Humberto 
Pereira da Silva – Prefeito 
  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: EDER NUNES SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 044.497.555-10 e 
CRESS nº 012058 -Contrato nº 216 de 02/10/2017 – OBJETO – Serviços 
Profissionais de Assistente Social, para atendimento ao Programa NASF – 
Núcleo de Apoio da Saúde da Família, do Município de Tabocas do Brejo Velho, 
com carga horária de 30 (trinta) horas semanais. O contratado receberá o valor 
mensal estimado de R$2.150,00 (dois mil e cento e cinqüenta reais), totalizando o 
valor estimado de R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais) para o período 
contratado. Vigência: até 31/12/2017 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 
24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de Outubro de 2017. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: Alcides Brandão da Silva, médico veterinário e sanitarista, inscrito 
no CPF sob o nº 229.819.185-91, e RG nº 1.430.318 SSP/BA-Contrato nº 217 de 
02/10/2017 – OBJETO: Serviços Profissionais de Apoio Institucional como 
Sanitarista no Programa NASF.  O contratado receberá o valor estimado mensal de 
R$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais), totalizando o valor estimado de R$ 
6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais) para o período contratado. 
Vigência: até 31/12/2017 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, 
da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de Outubro de 2017. Humberto 
Pereira da Silva – Prefeito  
 
 
 
 

  

  
    
   
  
  
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 036/2017 
 
 
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, 
como CONTRATANTE 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 
036/2017, datado de 05/01/2017, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições 
estabelecidas no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 017/2016 homologado pelo Prefeito Municipal no 
dia 04/01/2017 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 
31/12/2017, 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 036/2017, datado de 05.01.2017, totalizando o valor de R$ 246.100,00 (duzentos e quarenta e 
seis mil e cem reais), e assim, alterando o valor do contrato, que passará a ser o valor global de R$ 
1.230.500,00 (hum milhão e duzentos e trinta mil e quinhentos reais), 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, 22 de setembro de 
2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 

 
 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 009/2017 
 
 
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 contratação de Prestação de Serviços de Consultoria Tributária 
Especializada junto à Secretaria Municipal de Finanças, com vista à realização de 
auditorias, supervisão, acompanhamento e controle fiscal de grande Obras 
Públicas Federais, Estaduais e Parques de Energia Fotovoltaica, executadas no 
território do Município de Tabocas do Brejo velho – BA, visando o incremento e 
recuperação de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) a ser 
recolhido, bem como sonegado por empresas de construção civil através da empresa 
CF CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ 
nº 27.172.319/0001-50, para o período de 18 meses, de acordo com estudos prévios de 
identificação de valores sonegados e planejamento para execução da recuperação, 
devendo ser apresentado no ato da assinatura do contrato, os valores totais estimados; 
Valor a ser recuperado e valor previsto para pagamento de honorários advocatícios e 
consultoria tributária.. 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, 30 de outubro de 2017 - Humberto Pereira 
da Silva - Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob 
modalidade de CARTA CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 012/2017 
– OBJETO: Contratação de empresa para execução de Obras de ampliação e reforma do 
Hospital e SAMU, na sede deste Município, conforme descritos no anexo I do Edital. 
Recebimento das propostas dia 09/11/2017, às 14:00 horas. Informações na sede da Prefeitura 
Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Praça Municipal nº 86 – Centro, no horário de 08:00 às 
12:00hs. Tabocas do Brejo Velho, 31 de outubro de 2017. Joaquim José Marques da Silva - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 
 
 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO / RATIFICAÇÃO  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2017 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer 
da Comissão de Licitação, sob o Processo Administrativo nº 045/2017 e 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 008/2017, tendo como objeto Serviços de 
Criação Artística e Locação da Programação Visual Decorativa do Natal 2017, da 
cidade de Tabocas do Brejo Velho, composto por 01 (um) conjunto de 50 
(cinquenta) peças desenvolvidas em ferro modelado c/ aplicação de cordas 
luminosas exaltando motivos natalinos em variados tamanhos e formas. Ratifica, 
Homologa e autoriza contratar a empresa R. A. M.  DE SOUZA – ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 28.752.949/0001-67, no valor global de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil 
reais), para execução total dos serviços contratados, sendo dispensada a licitação com 
base na Lei 8.666/93, Art. 25, Inciso III, e de conformidade com os elementos 
constantes do processo administrativo nº 045/2017 e do processo de inexigibilidade nº 
008/2017, nas condições apresentadas, Tabocas do Brejo Velho - Ba, 01 de novembro 
de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 

 
 
 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO / RATIFICAÇÃO  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer 
da Comissão de Licitação, sob o Processo Administrativo nº 046/2017 e 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 009/2017, tendo como objeto Prestação de 
Serviços de Consultoria Tributária Especializada junto à Secretaria Municipal de 
Finanças, com vista à realização de auditorias, supervisão, acompanhamento e 
controle fiscal de grande Obras Públicas Federais, Estaduais e Parques de Energia 
Fotovoltaica, executadas no território do Município de Tabocas do Brejo velho – 
BA, visando o incremento e recuperação de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) a ser recolhido, bem como sonegado por empresas de 
construção civil. Ratifica, Homologa e autoriza contratar a empresa CF 
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ nº 
27.172.319/0001-50, para o período de 18 meses, de acordo com estudos prévios de 
identificação de valores sonegados e planejamento para execução da recuperação, 
devendo ser apresentado no ato da assinatura do contrato, os valores totais estimados; 
Valor a ser recuperado e valor previsto para pagamento de honorários advocatícios e 
consultoria tributária, sendo dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, Art. 25, 
Inciso III, e de conformidade com os elementos constantes do processo administrativo 
nº 046/2017 e do processo de inexigibilidade nº 009/2017, nas condições apresentadas, 
Tabocas do Brejo Velho - Ba, 07 de novembro de 2017. Humberto Pereira da Silva – 
Prefeito. 

 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: MARCOS REIS DE SOUZA, CPF nº 062.721.385-55- Contrato nº 249 
de 01/11/2017 – OBJETO: Serviços de transporte com o veículo micro ônibus de 
Placa PAS-6135, para o transporte de pacientes do Município de Tabocas do 
Brejo Velho, para a cidade de Barreiras, para realização de tratamento médico no 
Hospital Regional do Oeste. Do Valor: O preço por cada Paciente transportado é de 
R$ 80,00 (oitenta reais), compreendendo ida e volta, totalizando o valor estimado de 
R$ 7.680,00 (sete mil e seiscentos e oitenta reais), para execução total dos serviços, 
durante o período contratado. Vigência: até 31/12/2017 – BASE LEGAL:  em 
conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas Brejo Velho – Bahia, 
01 de novembro de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: ASSISTÊNCIA ODONTO MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.210.779/0001-96 - Contrato nº 244 de 01/11/2017 – OBJETO – Prestação de 
Serviços de Diagnósticos por Imagem (Ultrassonografia), destinados aos 
Pacientes atendidos no Hospital Municipal de Tabocas do Brejo Velho.  Valor 
Global R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) por mês, totalizando o 
valor global de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), para o período contratado. 
Vigência: até 31/12/2017 – BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, 
da Lei 8.666/93 Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de novembro de 2017. Humberto 
Pereira da Silva–Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: Lindomar Joaquim da Silva, inscrito no CPF sob o n.º 569.053.435-
87 e Carteira de identidade n.º 5.503.192 SSP/BA - Contrato nº 245 de 01/11/2017 – 
OBJETO: Serviços de locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua Tamandaré S/N – 
Alto da Bela Vista, na cidade de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, para 
funcionamento da Casa de Apoio. Valor: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete 
reais) por mês, totalizando o valor global de R$ 1.874,00 (hum mil, oitocentos e 
setenta e quatro reais) para o período contratado. Vigência: até 31/12/2017 – 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de novembro de 2017. Humberto Pereira da 
Silva – Prefeito.  
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: George Roberto Alves da Silva, inscrito no CPF sob o n.º 
801.065.955-04 e Carteira de identidade n.º 07136033-64 SSP/BA - Contrato nº 246 
de 01/11/2017 – OBJETO: Serviços de locação de 01 (um) imóvel, situado na Via 
Coletora nº 2733 – Boca da Mata, na cidade de Salvador, para funcionamento 
como CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se 
encontra em tratamento médico especializado. Valor: R$1.500,00 (hum e mil e 
quinhentos reais) por mês, totalizando o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
para o período contratado.Vigência: até 31/12/2017 – BASE LEGAL: Em 
conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 
01 de novembro de 2017. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 07.445.225/0001-09, e Inscrição Municipal nº 26942578001 - Contrato nº 248 de 
01/11/2017 – OBJETO: Serviços de Eletrocardiograma com Laudo à distância, 
para Atendimento aos Pacientes do Hospital e Postos de Saúde, da sede e 
interior do Município. Valor: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês, 
totalizando o valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o período contratado. 
Vigência: até 31/12/2017 – BASE LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas 
do Brejo Velho – Bahia, 01 de novembro de 2017. Humberto Pereira da Silva - 
Prefeito. 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, CNPJ nº 
14.755.059/0001-02 - Contrato nº 250 de 01/11/2017 – OBJETO: Serviços de 
Assessoria no Controle Interno da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo 
Velho - Bahia, todos de caráter técnico especializado na área de Controle 
Interno, fornecendo informações, tanto sob aspectos gerais, bem como sob 
aspectos específicos, de modo registráveis ou não. Valor: O Município pagará à 
Contratada o valor total correspondente a R$ 12.000,00 (doze mil reais), pago em 02 
(duas) parcelas, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais sucessivas, vencível 
até o dia 30 de cada mês. Vigência: até 31/12/2017 – BASE LEGAL: processo 
administrativo 043/2017, inexigibilidade nº 007/2017, em conformidade com a Lei 
8.666/93. Tabocas Brejo Velho – Bahia, 01 de novembro de 2017. Humberto Pereira 
da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: BEL. KATIA DE QUEIROZ SANTOS, inscrita na OAB-BA sob o nº 
31518, inscrita no CPF-MF nº 698.877.641-91- Contrato nº 247 de 01/11/2017 – 
OBJETO – Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica nas Secretarias de 
Administração, Finanças, Meio Ambiente bem como no atendimento das 
necessidades das Secretarias de Assistência Social, CRAS e Conselho Tutelar 
que necessitem de intervenção Jurídica.  valor estimado de R$ 3.800,00 (três mil e 
oitocentos reais), para o período contratado. Vigência: até 30/11/2017 – BASE 
LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 01 de novembro de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

RESUMO DE CONTRATO 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA - ME, CNPJ nº 
08.766.562/0001-52 - Contrato nº 252 de 16/11/2017 – OBJETO: Serviços de 
Confecção de Próteses Dentária, para atender a necessidade da população do 
Município de Tabocas do Brejo Velho. Valor: O preço estimado para execução dos 
serviços é de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), para o período contratado. 
Vigência: até 15/11/2018 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 044/2017, 
Pregão Presencial nº 011/2017, em conformidade com a Lei 8.666/93. Tabocas Brejo 
Velho – Bahia, 16 de novembro de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 038/2017 
 
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 ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
73.560.187/0001-51, com sede na Travessa Expedito de Carvalho, 150, centro, 
Itaberaba - Ba, neste ato representado pelo Sócio-Gerente Sr. Bruno Soares 
Valadares, portador de CPF n.º 992.520.905-68, acordam e ajustam firmar o presente 
contrato nos termos das Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas 
e condições estabelecidas no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 018/2016 
homologado pelo Prefeito Municipal no dia 04/01/2017 e nas cláusulas prevista neste 
instrumento, tendo como objeto: 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, mediante as cláusulas 
e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Tendo em vista que não há saldos 
suficientes nos quantitativos dos serviços contratados, para atender a demanda do 
Município até a data de 31/12/2017, 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 
038/2017, datado de 05.01.2017, totalizando o valor de R$ 172.815,00 (cento e 
setenta e dois mil e oitocentos e quinze reais), e assim, alterando o valor do contrato, 
que passará a ser o valor global de R$ 1.160.331,00 (hum milhão e cento e sessenta 
mil e trezentos e trinta e um reais), 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, 10 de 
Novembro de 2017. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial 014/2017 

 
 

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 014/2017, tendo como objeto: Prestação de 
Serviços na Realização dos Festejos de São Sebastião nos dias 18 e 
19/01/2018 no Distrito Mariquita, conforme Edital e anexos, vem através 
deste Homologar o objeto da referida licitação à empresa: JAKSON AUGUSTO 
DA SILVA - ME, CNPJ nº 40.523.276/0001-79, no valor global de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais) para execução total dos serviços. Tabocas 
do Brejo Velho - Bahia, 06 de dezembro de 2017. Humberto Pereira da Silva - 
Prefeito Municipal. 
 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial nº 013/2017 

 
 

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 013/2017, tendo como objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de identificação e 
numeração dos imóveis urbanos edificados e não edificados; e serviços de 
metrificação linear, identificação e nominação de vias ou logradouros, em 
toda extensão urbano do Município, conforme Edital e anexos. Veem através 
deste Homologar o objeto da referida licitação à empresa MUNDIAL PLACAS 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 
08.917.344/0001-71, a qual foi a vencedora do certame com o valor total estimado 
de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), para a execução total dos serviços. 
E, autorizo que sejam tomadas as devidas providências para contratação da 
mesma. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 06 de dezembro de 2017. Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o Edital: Pregão 
Presencial nº 015/2017 – Objeto: Contratação de empresa Especializada 
para Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na Área 
Tributária, conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das 
Propostas 22.12.2017, às 09:00 hs. O edital completo encontra-se disponível 
no site: http://www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e 
cadastramento na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 11 de dezembro de 2017. Joaquim José 
Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o seguinte Edital: 
Pregão Presencial nº 016/2017 – Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada 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. Tipo Menor Preço por Lote. Recebimento das 
Propostas 22.12.2017, às 14:00 hs. O edital completo encontra-se disponível 
no site: http://www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e 
cadastramento na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 11 de dezembro de 2017. Joaquim José 
Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 
  

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 010/2017 
 
 
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 contratação de CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS  
ESPECIALMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS 
ESPECIALIZADOS NA PROMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO 
JUDICIAL PARA OBTENÇÃO DE REPASSE DOS RECURSOS REFERENTES 
AO FPM DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BA, COM BASE 
NA REAL E EFETIVA ARRECADAÇÃO DO IPI E IR, INFORMADA 
MENSALMENTE PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, SEM A 
DEDUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A BENEFICIOS FISCAIS, 
INCENTIVOS, RESTITUIÇÕES, PIN, PROTERRA E O DESCONTO 
ANTECIPADO DO FUNDEB, REQUERENDO QUE A UNIÃO SEJA 
CONDENADA A PAGAR A DIFERENÇA ENCONTRADA A TÍTULO DE FPM 
E OS CONSEQUENTES REFLEXOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E 
NO FUNDEB,  NOS ULTIMOS 5 ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, CUJOS MONTANTES 
SERÃO APURADOS EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA, através da empresa 
SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.371.763/0001-53, para o 
período de 36 (trinta e seis) meses, ou quando da execução total dos serviços 
contratados, prevalecendo o que ocorrer primeiro; devendo ser apresentado no ato da 
assinatura do contrato, os valores totais estimados; Valor a ser recuperado e valor 
previsto para pagamento de honorários advocatícios e consultoria tributária.. 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, 13 de dezembro de 2017 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito 
Municipal. 

RESUMO DE CONTRATO 
 
 
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 258 de 01/12/2017 – OBJETO: Obras de 
Reconstrução e reforma do Muro do Estádio de Futebol, na sede deste 
Município. Valor Global de R$ 34.274,17 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e 
quatro reais e dezessete centavos), resultante da multiplicação das quantidades 
efetivamente executadas. Vigência: até 29/01/2018 – BASE LEGAL: Processo 
Administrativo nº 050/2017, Licitação Modalidade Carta Convite nº 013/2017, em 
conformidade com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de dezembro 
de 2017. 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 259 de 01/12/2017 – OBJETO – Serviços de 
Construção de Piso na área externa do Cemitério, na sede deste Município. Valor 
Global de R$ 24.630,00 (vinte e quatro mil e seiscentos e trinta reais), resultante da 
multiplicação das quantidades efetivamente executadas. Vigência: até 29/01/2018 – 
BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 050/2017, Licitação Modalidade Carta 
Convite nº 013/2017, em conformidade com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – 
Bahia, 01 de dezembro de 2017. Humberto Pereira da Silva - Prefeito 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME, inscrita no CNPJ sob nº 
11.087.188/0001-73- Contrato nº 265 de 07/12/2017 – OBJETO – Aquisição de 
Computadores e Impressoras, destinados às Secretarias e demais repartições 
deste Município. Valor estimado de R$ 100.325,00 (cem mil e trezentos e vinte e 
cinco reais). Vigência: até 05/02/2018 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 
033/2017, Licitação modalidade Pregão Presencial nº 009/2017, em conformidade 
com as Leis 10.520/02 e 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho, 07 de dezembro de 2017. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público os seguintes 
Editais: Pregão Presencial nº 019/2017 – 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 05.01.2018, às 09:00 hs. Pregão Presencial nº 020/2017 – Objeto: 
Contratação de empresa para confecção e fornecimento de materiais 
gráficos, conforme descrito no Anexo I do Edital. Recebimento das propostas 
dia 05/01/2018, às 14:00 horas. Os editais completos estarão disponiveis no 
site: tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e cadastramento, poderão 
ser adquiridos na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 21 de dezembro de 2017. Joaquim José 
Marques da Silva, Pregoeiro Municipal. 

  

  
    
   
  
  
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 062/2017 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, como CONTRATADA, a 
empresa GLOBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Duque de Caxias S/N, – 
centro, na cidade de Ruy Barbosa - Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.411.389/0001-00, neste ato 
representado pelo Sócio Administrador Fabio Souza Garrido, portador do CPF nº 728.985.695-34 e da 
CI/RG nº 03.799.431 07 SSP/BA, celebram o presente  TERMO ADITIVO ao Contrato de nº 062/2017, 
que tem por objeto a prestação dos 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, 
elaborado conforme o disposto na Lei Federal n° 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02  e demais normas 
pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 
062/2017 pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme autorização prevista no Ato Convocatório Edital 
Pregão Presencial nº 001/2017, e ainda conforme o disposto no inciso II do Art. 57 Lei Federal n° 
8.666/93, a contar de 02/01/2018.  CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor mensal estimado 
é de R$ 118.979,00 (cento e dezoito mil e novecentos e setenta e nove reais), para o período de 10 meses, 
totalizando o valor estimado para execução dos serviços de R$ 1.189,790,00 (hum milhão cento e oitenta 
e nove mil setecentos e noventa reais). 2.1 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer 
título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura 
deste Termo Aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A 
liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do 
Município, de acordo com as disponibilidades financeiras da Secretaria Municipal de Educação, Esporte 
e Lazer. 3.2. As despesas correrão por conta das seguintes dotações: 02.12.000 – Secretaria                                
Municipal de Educação, Esporte e Lazer; 2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – 
Recursos Próprios 2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 2.061 – 
Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 2.062 – 
Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 2.063 – Desenvolvimento das 
Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte 
Escolar Estadual – PETE 02.12.002 – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB 2.067 
– Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40%      3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços   de 
Terceiros – Pessoa Jurídica, previstos no orçamento de 2018. CLÁUSULA QUARTA – DA 
RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 4. Ficam mantidas todas as demais cláusulas e 
condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e 
contratados, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, 
para que produza os seus efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 27 de dezembro de 2017. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, através da Comissão Permanente de 
Licitação e o Pregoeiro Municipal, torna público que por motivos de força maior, não 
poderão realizar todos os certames previstos para o dia 08/01/2018, e assim, ficando 
adiada as datas de abertura dos seguintes Editais: Pregão Presencial nº 022/2017 – 
Objeto: Serviços de locação de horas máquinas e diárias de veículos 
automotores diversos, conforme Edital. Recebimento das Propostas prevista para o 
dia 08.01.2018, às 10:00 hs, Fica adiada para dia 11/01/2018 às 10:00hs // Pregão 
Presencial nº 023/2017 – Objeto: Aquisição de Materiais e Medicamentos, 
destinados às Unidades de Saúde deste Município, conforme Edital. Recebimento 
das Propostas prevista para o dia 08.01.2018, às 14:00 hs, Fica adiada para o dia 
11/01/2018 às 14:00hs. Ressaltamos que para não prejudicarmos os Participantes já 
cadastrados, não será possivel novos cadastramentos. Informações através do Tel. 
(77) 36572160 ou na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas 
do Brejo Velho - Bahia, 05 de janeiro de 2018. Joaquim José Marques da Silva - 
Pregoeiro Municipal. 
 

 
 
 

 RETIFICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público EDITAL Tomada 
de Preços nº 001/2018 – Objeto: Contratação de empresa para Execução de 
Serviços de Reforma de prédios escolares da sede e do interior deste 
município, conforme Edital. Abertura: ONDE SE LÊ: 22.01.2018, LEIA-SE: 
24.01.2018 às 09:00 hs. / O edital completo estará disponível no site: 
tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e cadastramento, poderão ser 
adquiridos na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas 
do Brejo Velho, 08 de janeiro de 2018. Joaquim J. Marques da Silva - 
Presidente da CPL. 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 

 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público, Edital Pregão 
Presencial nº 001/2018 – Objeto: Contratação de empresa especializada para 
Realização da Jornada Pedagógica, neste Município, nos dias 15, 16 e 
17/02/2018, conforme Edital. Recebimento das Propostas 24.01.2018, às 14:00 hs. 
O edital completo estará disponível no site: tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. 
Informações e cadastramento, poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, na 
Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo velho, 11 de Janeiro de 2018. 
Joaquim J. Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: BEL. FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO, advogado, 
inscrito na OAB-BA sob o nº 16.117, inscrito no CPF-MF nº 952.679.135-53 - 
Contrato nº 004 de 02/01/2018 – OBJETO – Assistência jurídica nas áreas cíveis, 
penal, trabalhista e administrativa, bem como assessoria em execução 
orçamentária. Valor R$ 3.950,00 (três mil e novecentos e cinquenta reais) para o 
período contratado. Vigência: 31/01/2018 – BASE LEGAL: Em conformidade com o 
Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de janeiro de 
2018. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 

HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial nº 021/2017 

 
 
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 021/2017, tendo como 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. Vêem através deste Homologar o objeto da 
referida licitação à empresa: CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA - ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº 29.073.281/0001-94, sendo vencedora do certame, com o valor total 
de R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos), para o período de 12 (doze) 
meses. E Autorizo que sejam tomadas as devidas providências para contratação da 
mesma. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 15 de janeiro de 2018. Humberto Pereira da 
Silva - Prefeito Municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, através da Comissão Permanente de 
Licitação, vem realizar  a 1º 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 2018, 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 16/02/2019 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 31 de Janeiro de 2018.  Joaquim José Marques da Silva, 
Presidente da Comissão de Licitação. 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público os seguintes Editais: Pregão Presencial 
nº 002/2018 – Objeto: Aquisição de pães, lete, carnes, e outros generos alimentícios, destinados à 
merenda escolar, conforme Edital. Recebimento das Propostas 16.02.2018, às 14:00 hs. // Pregão 
Presencial nº 003/2018 – 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 19.02.2018, às 14:00 hs. Editais completos 
estarão disponiveis no site: tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e cadastramento, poderão ser 
adquiridos na Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 31 de 
janeiro de 2018. Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob modalidade de CARTA CONVITE, a seguinte Licitação: 
EDITAL CARTA CONVITE nº 002/2018 – OBJETO: Serviços de Reforma do Muro e Parte interna da Garagem Mu-
nicipal, na sede deste Município, conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 21/02/2018, 
às 09:00 horas. Informações na sede da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Praça Municipal nº 86 – Centro, 
no horário de 08:00 às 12:00hs. Tabocas do Brejo Velho, 08 de fevereiro de 2018. Joaquim José Marques da Silva - Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público Edital Pregão 
Presencial nº 004/2018 – Objeto: Aquisição de Peças e Serviços Automotivos, 
para a Manutenção Corretiva e Preventiva da frota do Município de Tabocas do 
Brejo Velho, incluindo, veículos leves, pesados, maquinas e equipamentos, 
conforme descrito no Anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 
28/02/2018, às 09:00 horas. O edital completo encontra-se disponível no site: 
http://www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e cadastramento na sede da 
Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 15 de 
fevereiro de 2018 - Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 
 

HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial nº 002/2018 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após 
recebimento do Parecer Jurídico referente Licitação modalidade Pregão Presencial 
sob o nº 002/2018, tendo como objeto: Aquisição de pães, leite, carnes, e outros 
gêneros alimentícios, destinados à merenda escolar, 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 II – R$ 21.200,00 (vinte e um 
mil e duzentos reais); LOTE VIII – R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); LOTE 
XI – R$ 7.950,00 (sete mil e novecentos e cinquenta reais); LOTE XIV – R$ 8.000,00 
(oito mil reais); LOTE XVI – R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); LOTE XVII – R$ 
3.170,00 (três mil e cento e setenta reais); LOTE XVIII – R$ 5.180,00 (cinco mil e 
cento e oitenta reais); LOTE XIX – R$ 9.440,00 (nove mil e quatrocentos e quarenta 
reais); LOTE XXI – R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais); LOTE XXII – 
R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais); LOTE XXIV – R$ 6.000,00 (seis mil reais);  
LOTE XXVI – R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais); LOTE XXVIII – R$ 54.360,00 
(cinquenta e quatro mil e trezentos e sessenta reais); LOTE XXIX – R$ 24.500,00 
(vinte e quatro mil e quinhentos reais); e LOTE XXX – R$ 9.750,00 (nove mil e 
setecentos e cinquenta reais), totalizando o valor global de R$ 242.600,00 (duzentos e 
quarenta e dois mil e seiscentos reais); SUELY DOS SANTOS GONÇALVES - ME – 
CNPJ nº 12.158.946/0001-60, foi vencedora dos LOTES: LOTE I – R$ 6.930,00 (seis 
mil e novecentos e trinta reais); LOTE III – R$ 14.640,00 (quatorze mil e seiscentos e 
quarenta reais); LOTE IV – R$ 26.980,00 (vinte e seis mil e novecentos e oitenta 
reais); LOTE V – R$ 11.470,00 (onze mil e quatrocentos e setenta reais); LOTE VII – 
R$ 18.850,00 (dezoito mil e oitocentos e cinquenta reais); LOTE XIII – R$ 7.290,00 
(sete mil e duzentos e noventa reais); LOTE XX – R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); 
LOTE XXIII – R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais); LOTE XXV – R$ 
23.910,00 (vinte e três mil e novecentos e dez reais) e LOTE XXVII – R$ 82.499,00 
(oitenta  e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais), totalizando o valor global 
de R$ 221.869,00 (duzentos e vinte e um mil e oitocentos e sessenta e nove reais) e a 
empresa MERCADINHO BOM PREÇO LTDA – CNPJ nº 05.603.291/0001-26, foi 
vencedora dos LOTES: LOTE VI – R$ 8.580,00 (oito mil e quinhentos e oitenta reais); 
LOTE IX – R$ 20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais); LOTE X – R$ 20.600,00 (vinte 
mil e seiscentos reais); LOTE XII – R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e LOTE XV – 
R$ 54.800,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos reais), totalizando o valor global de 
R$ 140.580,00 (cento e quarenta mil e quinhentos e oitenta reais). Tabocas do Brejo 
Velho - Bahia, 01 de março de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o  EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2018 – Objeto: Obras de Pavimentação em 
Paralelepípedos com drenagem superficial, em diversas ruas na sede 
deste município, conforme Edital. Abertura: 11.04.2018, às 09:00 hs. / 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS nº 003/2018 – Objeto: Construção da Praça 
da Delegacia, na Rua 02 de Julho, na sede deste município, conforme 
Edital. Abertura: 11.04.2018, às 14:00 hs. Os editais completos estarão 
disponíveis no site: tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e 
cadastramento, na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. 
Tabocas do Brejo Velho, 26 de março de 2018. Joaquim J. Marques da Silva - 
Presidente da CPL.. 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: Alcides Brandão da Silva, médico veterinário e sanitarista, inscrito no CPF 
sob o nº 229.819.185-91, e RG nº 1.430.318 SSP/BA-Contrato nº 081 de 02/04/2018 – 
OBJETO: Serviços Profissionais de Apoio Institucional como Sanitarista no Programa 
NASF.  O contratado receberá o valor estimado mensal de R$ 2.150,00 (dois mil e cento e 
cinquenta reais), totalizando o valor estimado de R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e 
cinquenta reais) para o período contratado. Vigência: até 30/07/2018 – BASE LEGAL: em 
conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de 
Abril de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito  
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA, brasileira, maior, enfermeira, inscrita 
no CPF sob o nº 997.913.745-20, e RG nº 0808579738SSP/BA e COREN-BA nº 402.061 -
Contrato nº 082 de 02/04/2018 – 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: 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais), por mês, 
totalizando o valor estimado de R$ 6.480,00 (Seis mil, quatrocentos e oitenta reais), para o 
período contratado. Vigência: até 30/07/2018 – BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 
24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de Abril de 2018. Humberto 
Pereira da Silva – 
  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
20.282.743/0001-09-Contrato nº 083 de 02/04/2018 – OBJETO: Serviços de Atendimento 
Médico Especializado em Pediatria no Hospital Municipal na sede do Município, como 
responsável para execução dos serviços a Dra. Fernanda Almeida Fernandes, CRM 17.159. 
Valor: R$ R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) totalizando o valor estimado de R$ 
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o período contratado. Vigência: até 30/07/2018 – 
BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 02 de Abril de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO, inscrita no CPF sob o nº 059.511.465-
26, e RG nº 3192259 SSP/DF e COREN BA nº 000.543.476 - Contrato nº 086 de 03/04/2018 – 
OBJETO – Serviços de Enfermagem no Programa de Saúde da Família – PSF, Unidade de 
Saúde da Família, no Bairro Taboquinha, na sede do Município de Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para o período 
contratado. Valor: R$ 2.150 (dois mil e cento e cinquenta reais) por mês, totalizando o valor 
estimado de R$ 6.450,0 (seis mil e quatrocentos e cinquenta reais). Vigência: até 31/07/2018 – 
BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 03 de abril de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.  

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: THIAGO CARDOSO SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 033.697.595-35, 
Carteira de Identidade nº. 1366624637 SSP/BA e CREA-BA nº. 051466174-7. Contrato nº 087 
de 05/04/2018 – OBJETO: Prestação de Serviços de Consultoria, Assessoria e Apoio 
Técnico para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente na Liberação de Licenças 
Ambientais do Município, bem como na Elaboração de Projetos de Outorgas, para a 
Regularização das Captações Subterrâneas de Recursos Hídricos realizados pelo 
Município de Tabocas do Brejo Velho. Valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por 
mês, totalizando o valor estimado de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para o período 
contratado. Vigência: até 04/07/2018. Tabocas Brejo Velho – Bahia, 05 de Abril de 2018. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público Edital Pregão 
Presencial nº 006/2018 – Objeto: Contratação de empresa especializada no 
Fornecimento de Peças e Serviços, para a Manutenção da Maquina 
Retroescavadeira 416E SERIE MFG08910 do Município de Tabocas do Brejo 
Velho, conforme descrito no Anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 
25/04/2018, às 09:00 horas. O edital completo encontra-se disponível no site: 
http://www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e cadastramento na sede da 
Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 11 de 
abril de 2018 - Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o  EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS nº 004/2018 – Objeto: Obras de Ampliação e 
Reforma do Hospital e SAMU, na sede deste município, conforme Edital. 
Abertura: 30.04.2018, às 09:00 hs. O edital completo estará disponível no site: 
tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e cadastramento, na sede da 
Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho, 11 de 
abril de 2018. Joaquim J. Marques da Silva - Presidente da CPL. 
 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho/Ba, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
comunica a todos os interessados que realizará  a seguinte Licitação:: Pregão Eletrônico nº 
001/2018 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM. Objeto: Contratação de Empresas do 
Ramo automobilístico, para fornecimento de 01 (um) Veículo Automotor Tipo Camionete, para 
atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, de acordo com os Anexos I e II do edital PE 
nº 001/2018. Recebimento das propostas no endereço eletrônico www.bll.org.br – Abertura das 
propostas dia 02.05.2018, às 13:00 horas, no site www.bll.org.br, inicio da disputa dia 02.05.2018 às 
14:00 horas no mesmo site. O Edital do Pregão se encontra disponível na íntegra no endereço 
eletrônico acima descrito. O Edital do Pregão se encontra disponível na íntegra no endereço e Os 
interessados poderão ler e obter o Edital e seus anexos no site www.bll.org.br, Telefone (41) 3097-
4646 e/ou 3097-4600, Informações adicionais (77) 3657-2160 - Joaquim José M. da Silva – 
Pregoeiro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 18 de abril de 2018. 

 
 
                                                                     

 
 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, 
CONTRATADA: INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA – ME 
inscrita no CPNJ o nº 63.079.198/0001-60, Contrato nº 084 de 02/04/2018 – OBJETO: 
Serviços de Atendimento Médico Especializado em Psiquiatria, no Hospital 
Municipal, na sede do Município, tendo como responsável técnico para 
execução dos serviços, o Dr. Enock Luz Souza, CRM nº 4.870. Valor R$ 3.000,00 
(três mil reais) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 
para o período contratado. Vigência: 31/05/2018 – Tabocas do Brejo Velho, 02 de 
Abril de 2018. – Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 055/2018 
 

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 EIRELI - ME., 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 055/2018, 
datado de 16/02/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas 
e condições estabelecidas no Edital de Licitação Carta Convite nº 001/2018, 
homologado pelo Prefeito Municipal no dia 06/02/2018 e nas cláusulas prevista neste 
instrumento, tendo como objeto: Obras de Construção do Muro da Quadra Coberta 
do Povoado de Mucambo, interior deste Município, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por haver saldos nos quantitativos dos 
serviços contratados, e por não terem assim concluídas as obras mencionadas, fica 
prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 055 datado de 16.02.2018, para 11 
de Junho de 2018. 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, 13 de 
Abril de 2018. 
 

RESUMO DO CONTRATO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 
CONTRATADA: LAURI CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.748.373/0001-07. Contrato nº 085 de 03/04/2018 – OBJETO – Contratação de 
empresa para Execução de Obras de Construção de Quiosques e Serviços de 
Reforma, na Praça Castro Alves (Praça da Alegria), na sede do Município. Valor 
Global R$ 146.348,65 (cento e quarenta e seis mil e trezentos e quarenta e oito reais e 
sessenta e cinco centavos). Vigência: até 30/06/2018 – BASE LEGAL: Processo 
Administrativo nº 017/2018, Licitação Carta Convite nº 003/2018, em conformidade 
com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho, 03 de Abril de 2018. Humberto Pereira 
da Silva – Prefeito. 
 
 

 
 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2018 

 
O PREFEITO DE TABOCAS DO BREJO VELHO ESTADO DA BAHIA, Sr. 
HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, após receber o oficio n° 034/2018 da 
Comissão Permanente de Licitação e posterior Parecer Jurídico sobre o 
resultado da Licitação modalidade TP nº 002/2018 – Objeto: Obras de 
Pavimentação em Paralelepípedos com drenagem superficial, em diversas 
ruas na sede deste município, Homologa e Adjudica o resultado apresentado 
à empresa CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA – CNPJ nº 
18.173.919/0001-42, sendo vencedora do certame com o valor global de R$ 
498.838,55 (quatrocentos e noventa e oito mil e oitocentos e trinta e oito reais e 
cinquenta e cinco centavos). Tabocas do Brejo Velho, 17 de abril de 2018. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 

RESUMO DE CONTRATO 
 
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 094 de 23/04/2018 – OBJETO: Prestação de 
Serviços na reforma da Sala anexo do Prédio da Prefeitura, na sede do Município 
de Tabocas do Brejo Velho, conforme planilha em anexo. Valor Global de R$ 
7.744,72 (sete mil e setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), 
para execução total dos serviços contratados. Vigência: até 22/05/2018 – BASE 
LEGAL: em conformidade com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 23 de 
abril de 2018. Humberto Pereira da Silva - Prefeito 
 
 
 

 
RESUMO DE CONTRATOS 

 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CARINA LEITE DE LIMAS, Psicóloga, inscrita no CPF sob o nº 
047.095.875-82 e RG nº 14769730 16 SSP/BA - Contrato nº 096 de 02/05/2018 – 
OBJETO: Serviços de Psicóloga, para atendimento nas atividades do Centro de 
Referência e Assistência Social – CRAS, 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$ 6.450,00 
(seis mil e quatrocentos e cinquenta reais), para o período contratado. Vigência: até 
01/07/2018 – BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de maio de 2018. Humberto Pereira da 
Silva – Prefeito 
  
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: Arylton de Carvalho Dias, inscrito no CPF sob o n.º 414.200.715-72 
e Carteira de identidade n.º 300749082 SSP/BA -Contrato nº 097 de 02/05/2018 – 
OBJETO: Serviços de locação de 01 (um) imóvel, situado à Jardim das Margaridas 
nº 22 – Cajazeiras, na cidade de Salvador, para funcionamento como CASA DE 
APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em 
tratamento médico especializado. Valor: O preço total global para execução dos 
serviços de locação é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo o valor mensal de 
2.000,00 (dois mil reais) para o período contratado. Vigência: até 31/07/2018 – BASE 
LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 02 de maio de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: ASSISTÊNCIA ODONTO MÉDICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.210.779/0001-96 - Contrato nº 098 de 02/05/2018 – OBJETO – Serviços de 
Diagnósticos por Imagem (Ultrassonografia), destinados aos Pacientes 
Atendidos no Hospital Municipal de Tabocas do Brejo Velho, sendo os serviços 
executados pelo Médico Especialista Dr. José Ricardo Ribeiro Ramos, CRM nº 
13.272. Valor R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) por mês, totalizando 
o valor estimado de R$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), para o período 
contratado. Vigência: até 31/07/2018 – Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de maio 
de 2018. Humberto Pereira da Silva–Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: BEL. KATIA DE QUEIROZ SANTOS, inscrita na OAB-BA sob o nº 
31518, inscrita no CPF-MF nº 698.877.641-91- Contrato nº 099 de 02/05/2018 – 
OBJETO – Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica nas Secretarias de 
Administração, Finanças, Meio Ambiente bem como no atendimento das 
necessidades das Secretarias de Assistência Social, CRAS e Conselho Tutelar 
que necessitem de intervenção Jurídica. VALOR total estimado R$: 30.400,00 
(trinta mil e quatrocentos reais), divididos em 08 parcelas mensais de R$ 3.800,00 
(três mil e oitocentos reais), para o período contratado. Vigência: até 31/12/2018 – 
BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do 
Brejo Velho – Bahia, 02 de Maio de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 

 
Tendo em vista que houve atraso na disponibilização do Edital, na integra, no site da 
Prefeitura, e, para que nenhum interessado fique prejudicado em função do prazo para 
a apresentação das propostas, a Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna 
público a prorrogação do recebimento das propostas do Edital Pregão Presencial nº 
007/2018 – Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços na confecção 
de material de comunicação visual, e confecção de material para premiação 
esportiva, conforme descrito no Anexo I do Edital,  antes previsto para 16/05/2018, às 
09:00 horas, passará a ser no dia 23/05/2018 às 09:00hs. O edital completo encontra-
se disponível no site: http://www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e 
cadastramento na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, 11 de maio de 2018 - Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro 
Municipal. 
 

 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 
 
Tendo em vista que houve atraso na disponibilização do Edital, na integra, no site da 
Prefeitura, e, para que nenhum interessado fique prejudicado em função do prazo para 
a apresentação das propostas, a Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna 
público a prorrogação do recebimento das propostas do Edital Pregão Presencial nº 
008/2018 – Objeto: Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio–X 500/600MA 
completo, para SALA DE RAIO–X do Hospital Municipal de Tabocas do Brejo 
Velho, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, antes previsto para 
16/05/2018, às 15:00 horas, passará a ser no dia 23/05/2018 às 15:00hs. O edital 
completo encontra-se disponível no site: http://www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. 
Informações e cadastramento na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – 
Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 11 de maio de 2018 - Joaquim José Marques 
da Silva - Pregoeiro Municipal. 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2018 
 
 
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 
Dispensa de Licitação, com respaldo do Art. 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93, A 
compra de Imóvel, medindo 12x20m, totalizando 240m², no valor total de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), de propriedade do Sr. CARLEONE ALDINO DE SA 
TELES, residente no Povoado de Barra do Peixinho - Tabocas do Brejo Velho – 
Estado da Bahia, portador do CPF nº 008.487.045-17, imóvel este que terá como 
finalidade, a Construção de uma Academia de Saúde na Comunidade de Barra do 
Peixinho, Zona Rural de Tabocas do Brejo Velho - Bahia. 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, 17 de maio de 2018 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito 
Municipal. 

 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público a prorrogação do 
recebimento das propostas do Edital Pregão Presencial nº 008/2018 – Objeto: 
Aquisição de 01 (um) Aparelho de Raio–X 500/600MA completo, para SALA DE 
RAIO–X do Hospital Municipal de Tabocas do Brejo Velho, conforme 
especificações contidas no Anexo I do Edital, antes previsto para 23/05/2018, às 
15:00 horas, passará a ser no dia 30/05/2018 às 09:00hs. O edital completo encontra-
se disponível no site: http://www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e 
cadastramento na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, 17 de maio de 2018 - Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro 
Municipal. 

 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO  

RESUMO DE CONTRATOS 
 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: BEL. KATIA DE QUEIROZ SANTOS, brasileira, casada, advogada, 
inscrita na OAB-BA sob o nº 31518, inscrita no CPF-MF nº 698.877.641-91- Contrato 
nº 099 de 02/05/2018 – OBJETO – Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica 
nas Secretarias de Administração, Finanças, Meio Ambiente bem como no 
atendimento das necessidades das Secretarias de Assistência Social, CRAS e 
Conselho Tutelar que necessitem de intervenção Jurídica. VALOR total estimado 
R$: 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais), divididos em 08 parcelas mensais de 
R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), para o período contratado. Vigência: até 
31/12/2018 –BASE LEGAL: ONDE SE LER: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, 
da Lei 8.666/93. LEIA–SE: Processo Administrativo nº 026/2018, Inexigibilidade de 
Licitação nº 008/2018, em conformidade com o Art. 25, Inciso II, da Lei 
8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de Maio de 2018. Humberto Pereira da 
Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: BEL. QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB-BA sob o nº 41.328, inscrito no CPF-MF nº 047.378.975-
23 -Contrato nº 100 de 02/05/2018 – OBJETO – Serviços de Assessoria e 
Consultoria Jurídica para Apoio na Procuradoria Jurídica do Município, que 
necessitem de intervenção Jurídica. Valor total estimado de R$ 22.400,00 (vinte e 
dois mil e quatrocentos reais), divididos em 08 parcelas mensais de R$ 2.800,00 (dois 
mil e oitocentos reais), para o período contratado. Vigência: até 31/12/2018 – BASE 
LEGAL:  ONDE SE LER: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. 
LEIA–SE: Processo Administrativo nº 027/2018, Inexigibilidade de Licitação nº 
009/2018, em conformidade com o Art. 25, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 02 de Maio de 2018. Humberto Pereira da Silva. 
 
 
 

 
 
 

RATIFICAÇÃO 
 

 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 
 

O Prefeito Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após 

parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 

 

RESOLVE: 

 

Ratificar o Processo Administrativo nº. PA 030/2018 de Dispensa de Licitação nº 004/2018, bem 
como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a aquisição de um imóvel 
situado no povoado de Barra do Peixinho, Zona Rural deste Município, destinado a Construção de 
uma Academia de Saúde nesta mesma Comunidade, através do atual Proprietário, o Sr. CARLEONE 
ALDINO DE SA TELES, CPF nº 008.487.045-17. O valor total da contratação é de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), de acordo com o artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93.  
 
Tabocas do Brejo Velho/Ba, 23 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RESUMO DE CONTRATO 
 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CARLEONE ALDINO DE SA TELES, CPF/MF sob n.º 008.487.045-
17, CI. Nº 09874142 08. Contrato nº 108 de 23/05/2018 – OBJETO: Aquisição de 
uma Área de terra medindo 12X20mts, (12 Frente e Fundos, e 20 Laterais) no 
Povoado de Barra do Peixinho neste Município, para Construção de uma 
Academia de Saúde na Comunidade de Barra do Peixinho, Zona Rural de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, de acordo com as especificações constantes no 
Processo Administrativo nº 030/2018 de Dispensa de Licitação nº 004/2018. Valor 
Global R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vigência até 23/06/2018 – BASE LEGAL: 
Processo administrativo nº 030/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, em 
conformidade com a Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 23 de Maio de 
2018. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 

RESUMO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 17.947.384/0001-57- Contrato nº 105 de 11/05/2018 – OBJETO: 
Serviços Médico Especializados na Realização de Exames e Diagnósticos por 
Imagem (Ultrassonografia e Outros), destinados aos Pacientes Atendidos nas 
Unidades de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, tendo como 
responsável técnico para execução dos serviços, a Dra. Ana Paula Sarda, CRM 
16.811. Valor Estimado: R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte reais), para o 
período contratado. Vigência: até 10/07/2018 – BASE LEGAL: em conformidade com 
o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 11 de maio de 
2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: FERNANDA PEREIRA DA SILVA, nutricionista, inscrita no CPF sob 
o nº 022.833.615-59, e RG nº 0880872802 SSP/BA, CRN nº 8976  -Contrato nº 106 de 
17/05/2018 Objeto: Serviços Profissionais de Nutricionista, 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 
R$ 1.009,00 (hum mil e nove reais) e os demais meses o valor de R$ 2.162,00 (dois 
mil cento e sessenta e dois reais), totalizando o valor estimado de R$ 7.495,00 (sete 
mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) para o período contratado. Vigência: até 
31/08/2018 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 17 de maio de 2018. Humberto Pereira da 
Silva - Prefeito. 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 
CONTRATADA: LAURI CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.748.373/0001-07. Contrato nº 109 de 23/05/2018 – OBJETO – Obras de 
Ampliação e Reforma do Hospital e SAMU, na sede deste município, conforme 
descritos no anexo I do Edital. Valor Total Estimado R$ 224.887,46 (duzentos e vinte e 
quatro mil e oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Vigência: até 
19/11/2018 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 021/2018, Licitação Tomada 
de Preço nº 004/2018, em conformidade com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho, 
23 de maio de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho torna público, abertura de licitação Edital 
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2018 – Objeto: Obras de Pavimentação em 
Paralelepipedo na Comunidade de Mucambo, neste Município, Objeto do CTR 
nº 830660/2016/MCIDADES/CAIXA, conforme Edital. Abertura: 15.06.2018, às 9:00 
hs. O edital completo estará disponível no site: tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. 
Informações e cadastramento, na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – 
Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 29 de maio de 2018. Joaquim José 
Marques da Silva - Presidente da Comissão de Licitação. 
 

 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial 007/2018 

 
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 007/2018, tendo como objeto: Prestação de serviços na 
confecção de material de comunicação visual, e confecção de material para 
premiação esportiva, conforme descrito no Anexo I do Edital; 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 total estimado de R$ 338.609,00 (trezentos e trinta e oito mil e seiscentos e nove 
reais). Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 01 de Junho de 2018. Humberto Pereira da 
Silva - Prefeito Municipal. 
 
 

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 085/2018 
 
Termo Aditivo de Contrato de Execução de Obras e 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 
LAURI CONSTRUTORA EIRELI - ME., 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, doravante denominado CONTRATADO, acordam e ajustam firmar o presente 
TERMO ADITIVO ao contrato nº 085/2018, datado de 03/04/2018, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Carta Convite nº 003/2018, homologado pelo Prefeito 
Municipal no dia 02/04/2018 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Obras de Construção de 
Quiosques e Serviços de Reforma, na Praça Castro Alves (Praça da Alegria), na sede do Município, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Considerando a necessidade de alterações no projeto 
com fito de melhorar ainda mais o aspecto da Praça Castro Alves, e, buscando o aproveitamento de todo espaço 
existente, se faz indispensável estender a reforma do piso, consequentemente aumentando os quantitativos dos serviços 
contratados, e considerando que a CONTRATADA manterá os mesmos preços, e o Município visando a 
economicidade da despesa, aditiva os quantitativos do contrato nº 085/2018, no valor total de R$ 70.636,66 (setenta 
mil e seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), e assim, alterando o valor do contrato, que passará a ser 
o valor estimado de R$ 216.985,31 (duzentos e dezesseis mil e novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e um 
centavos), com fundamento no § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.663/93. CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do 
Contrato ora aditado, permanecem em vigor, mantidos todos os seus termos e constituindo com o presente, um só 
documento para todos os fins e efeitos legais. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 
(quatro) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de 
junho de 2018. 

 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: JAKSON AUGUSTO DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 40.523.276/0001-
79 - Contrato nº 116 de 04/06/2018 – OBJETO – Prestação de Serviços com equipamentos de 
sonorização e Iluminação para realização de gincanas junina das escolas municipais. Valor 
Total Estimado: R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). Vigência até: 03/07/2018. BASE 
LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 04 de Junho de 2018. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
 

 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: Luana Cássia Bezerra, nutricionista, inscrita no CPF sob o nº 
051.382.845-17, e RG nº 15.395.946-02 SSP/BA, CRN nº 7876 - Contrato nº 124 de 
22/06/2018 - Objeto: Serviços de Nutricionista, para atendimento no Programa de 
Alimentação Escolar do Município, desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais – A contratante 
pagará a contratada o valor mensal de R$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta reais), 
totalizando o valor global de R$ 6.480,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta reais) para 
o período contratado. Vigência: até 20/09/2018 – BASE LEGAL: Art. 24, Inciso II, da 
Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 22 de junho de 2018. Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito. 
  

AVISOS DE LICITAÇÃO 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2018 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o seguinte Edital: Pregão 
Eletrônico nº 002/2018 – Objeto: Contratação de Empresas do Ramo automobilístico, para 
fornecimento de 01 (um) Veículo Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta, 
para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com Termo de 
Compromisso nº 2930901712190953914 firmado entre FUNDO NACIONAL DE SAÚDE / 
MINISTÉRIO DA SAÚDE e este Município, e de acordo com os Anexos I e II deste edital PE nº 
002/2018. Recebimento das propostas apartir de 04.07.2018, às 10:00 hs. no endereço 
eletrônico: www.bll.org.br – O Edital do Pregão se encontra disponível na íntegra no endereço 
eletrônico acima descrito. Tabocas do Brejo Velho, 03 de julho de 2018. Joaquim José 
Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 
 
 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2018 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o seguinte Edital: Pregão 
Presencial nº 012/2018 – Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação 
de Serviços na Realização de Capacitação dos Profissionais da Educação do Município 
de Tabocas do Brejo Velho, na Continuidade do “Projeto Ampliar: Educação e 
Desenvolvimento”, nos dias 02 e 03/08/2018, e Prestação de Serviços na Realização de 
Palestras e Cursos de Capacitação para os Servidores da Secretaria de Assistencia 
Social, Conselheiros Tutelar; e para Jovens e Adolecentes do Programa “SCFV – 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, nos dias 07 e 08/08/2018, 
conforme Edital. Recebimento das propostas dia 16/07/2018, às 09:00 horas. O Edital 
completo poderá ser adquirido na sede da Prefeitura, Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas 
do Brejo Velho, 03 de julho de 2018. Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 
 
  
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: ADRIANNE MODESTO MOREIRA, Psicóloga, inscrita no CPF sob o nº 070.232.135-46 e 
RG nº 15.893.004-59 SSP/BA, CRP nº IP17551- Contrato nº 126 de 03/07/2018 – OBJETO: Serviços de 
Psicóloga, para apoio institucional nas escolas da Rede Pública do Município de Tabocas do Brejo 
Velho, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. VALOR: 2.100,00 (dois mil e cem reais) por 
mês, totalizando o valor estimado de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), para o período contratado. 
Vigência: até 30/09/2018 – BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 03 de julho de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado no CNPJ sob o nº 
22.152.077/0001-10-Contrato nº 127 de 03/07/2018 – OBJETO: Serviços de acompanhamento e 
cadastramento de pleitos junto ao SICONV e SISMOB para captação de recursos junto ao governo 
federal e entidades paraestatais. VALOR GLOBAL:R$ 7.000,00 (sete mil reais), pago em 05 (cinco) 
parcelas, no valor R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), para o período contrato. Vigência: até 
30/11/2018 - BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 03 de julho de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
17.947.384/0001-57- Contrato nº 128 de 03/07/2018 – OBJETO: Serviços Médico Especializados para 
Analise e Avaliação de AIH’s, no Hospital Municipal, na sede do Município, tendo como responsável 
técnico para execução dos serviços, a Dra. Ana Paula Sarda, CRM 16.811. VALOR: R$ 1.200,00 (hum 
mil e duzentos reais) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), 
para o período contratado. Vigência: até 30/12/2018 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, 
Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 03 de julho de 2018. Humberto Pereira da 
Silva – Prefeito.  
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELLI – ME (INSIGHT – COMUNICAÇÃO 
GAZETA DO OESTE), CNPJ nº 07.053.173/0001-17- Contrato nº 129 de 03/07/2018 – OBJETO: 
Serviços especializados de formatação, diagramação, edição e publicação dos atos normativos, 
administrativos, institucionais, anúncios e eventos oriundos do Poder Executivo. VALOR: R$ 
1.200,00 (hum mil e duzentos reais), totalizando o valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), 
para o período contratado. Vigência: até 30/12/2018 - BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, 
Inciso II, da Lei 8.666/93  – Tabocas Brejo Velho – Bahia, 03 de Julho de 2018. Humberto Pereira da 
Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
73.560.187/0001-51, Contrato nº 130 de 04/07/2018 – OBJETO – Prestação de Serviços Terceirizados 
de mão de obra na operacionalização de Poços Tubulares, em diversas localidades no interior do 
Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. VALOR 
TOTAL ESTIMADO: R$ 706.371,36 (setecentos e seis mil e trezentos e setenta e um reais e trinta e seis 
centavos), para o período contratado. Vigência: 30/06/2019 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 
033/2018, Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 009/2018, em conformidade com a Lei 8.666/93. 
Tabocas do Brejo Velho, 04 de Julho de 2018. – Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: TATIELE DE OLIVEIRA NERI, brasileira, maior, solteira, farmacêutica, inscrita no CPF 
sob o nº 064.919.205-26, e RG nº 3.713.361 SSP/DF e CRF-BA nº 201722822 (Protocolo) - Contrato nº 
132 de 05/07/2018 – OBJETO: Serviços Profissionais de Farmacêutico, na Farmácia do Hospital 
Municipal, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais e Serviços Profissionais de Farmacêutico 
no Programa NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família, com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais, na sede do Município. VALOR: R$ 2.162,00 (dois mil e cento e sessenta e dois reais) por mês, 
totalizando o valor estimado de R$ 6.486,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta e seis reais) Vigência: até 
03/10/2018 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 Tabocas Brejo 
Velho – Bahia, 05 de Julho de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 

 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: THIAGO CARDOSO SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 033.697.595-35, Carteira de Identidade 
nº. 1366624637 SSP/BA e CREA-BA nº. 051466174-7. Contrato nº 131 de 04/07/2018 – OBJETO: Prestação de 
Serviços de Consultoria, Assessoria e Apoio Técnico para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente na 
Liberação de Licenças Ambientais do Município, bem como na Elaboração de Projetos de Outorgas, para a 
Regularização das Captações Subterrâneas de Recursos Hídricos realizados pelo Município de Tabocas do 
Brejo Velho. Valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais), para o período contratado. Vigência: até 30/09/2018. Tabocas Brejo Velho – Bahia, 04 
de julho de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: BEL. JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO, brasileira, solteira, advogada, inscrito na OAB-BA 
sob o nº 57006, inscrito no CPF-MF nº 014.911.845-74 - Contrato nº 134 de 10/07/2018 – OBJETO – Prestação de 
Serviços Jurídicos Auxiliar na Procuradoria Jurídica do Município e atendimento a Pessoas Carentes do 
Município de Tabocas do Brejo Velho, que necessitem de intervenção Jurídica. DO VALOR: A CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA pela execução dos serviços acima descritos o valor total estimado de R$ 7.400,00 (sete mil 
e quatrocentos reais) para o período contratado, o qual será pago da seguinte forma: R$ 1.400,00 (hum mil e 
quatrocentos reais) no dia 31/07/2018, e mais 03 (três) parcelas iguais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada 
30 (trinta) dias. Vigência: até 31/10/2018 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 10 de Julho de 2018. Humberto Pereira da Silva. 

 
 

 
RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 265/2017 

 
Termo Aditivo de Contrato 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 a empresa RICARDO DE OLIVEIRA DA 
CRUZ - ME, CNPJ nº 11.087.188/0001-73, situada à Rua Princesa Isabel, n°. 134, Centro, na Cidade de Barreiras – 
Bahia, adjudicatária vencedora do Pregão Presencial nº 009/2017, Processo Licitatório nº 033/2017, neste ato 
representado pelo proprietário o Sr. Ricardo de Oliveira da Cruz, brasileiro, maior, solteiro, empresário, inscrito no 
CPF sob o nº. 019.213.145-16 e RG nº. 1205735631 – SSP/BA, doravante denominada apenas CONTRATADO, 
celebram o presente contrato, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Estadual nº. 9.433/05, de 
01 de março de 2005; Lei Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições a 
seguir ajustadas: resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 265/2017, datado de 07/12/2017, tendo 
como objeto: Aquisição de Computadores e Impressoras, destinados às Secretarias e demais repartições deste 
Município, conforme descrito no Anexo I do Edital, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – Diante da impossibilidade da Contratada entregar os equipamentos no prazo determinado inicialmente, 
e, considerando as justificativas da mesma, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 265 datado de 
07.12.2017, para 08 de setembro 2018, com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 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, 10 de Julho de 2018. 

 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ, inscrito no CNPJ sob o nº 
13.234.552/0001-06, carteira de identidade nº 2659050 SSP/PB, e CREA-BA nº 56.605/D - 
Contrato nº 133 de 06/07/2018 – OBJETO: Prestação de Serviços na Elaboração de Projetos 
Arquitetônicos, Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias e 
Cronogramas Físico-Financeiro, para atendimento das demandas do Município de Tabocas do 
Brejo Velho/Bahia. DO VALOR: O contratado receberá o valor mensal de R$ 2.665,00 (dois mil e 
seiscentos e sessenta e cinco reais), totalizando o valor estimado de R$ 7.995,00 (sete mil 
novecentos e noventa e cinco reais), para o período contratado. Vigência: até 03/10/2018. 
Tabocas Brejo Velho – Bahia, 06 de julho de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.  
CONTRATADA: MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME, CNPJ nº 19.068.866/0001-62 - Contrato 
nº 135 de 10/07/2018 – OBJETO: Prestação de Serviços de levantamento Topográfico no 
Bairro Taboquinha, para elaboração do Projeto BIUTS, no Município de Tabocas do Brejo 
Velho - BA. Do Valor: R$ 1.000,00 (hum mil reais), para execução total dos serviços contratados. 
Vigência: até 08/08/2018 – Tabocas Brejo Velho – Bahia, 10 de julho de 2018. Humberto Pereira 
da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 
CONTRATADA: LAURI CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.748.373/0001-07. Contrato nº 136 de 11/07/2018 – OBJETO – Contratação de empresa para 
execução de Serviços de Dedetização para Imunização e Controle de Pragas nos prédios 
Escolares da sede e interior do município de Tabocas do Brejo Velho conforme Edital e 
anexos. Valor Total Estimado: R$ 82.228,97 (oitenta e dois mil e duzentos e vinte e oito reais e 
noventa e sete centavos). Vigência: até 31/12/2018 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 
035/2018, Licitação Pregão Presencial nº 011/2018, em conformidade com a Lei 8.666/93. Tabocas 
do Brejo Velho, 11 de julho de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DE CONTRATO nº 134/2018 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: BEL. JENIVALDA DE JESUS SAMPAIO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na 
OAB-BA sob o nº 57.006 e no CPF-MF nº 014.911.845-74 - Contrato nº 134 de 10/07/2018 – 
ONDE SE LER: OBJETO – Prestação de Serviços Jurídicos Auxiliar na Procuradoria Jurídica do 
Município e atendimento a Pessoas Carentes do Município de Tabocas do Brejo Velho. LEIA-SE: 
Prestação de Serviços Jurídicos Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social, no 
atendimento a Pessoas Carentes do Município de Tabocas do Brejo Velho, que necessitem 
de intervenção Jurídica. DO VALOR: A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela execução 
dos serviços acima descritos o valor total estimado de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) 
para o período contratado, o qual será pago da seguinte forma: R$ 1.400,00 (hum mil e 
quatrocentos reais) no dia 31/07/2018, e mais 03 (três) parcelas iguais no valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais) a cada 30 (trinta) dias. Vigência: até 31/10/2018 – BASE LEGAL: em conformidade 
com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 10 de julho de 2018. 
Humberto Pereira da Silva. 

 
 

 
 

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 057/2017  
 
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 
CONSTRUTORA SCN LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.085.468/0001-75, com sede à Praça 
José Ferreira Moreira nº 152 - Centro, na cidade de Serra Dourada – Bahia, neste ato representado pelo 
Sr. Carlos Alberto Pereira, portador do RG n.º 45.243.377-0 SSP/SP e CPF n.º 011.102.375-02, acordam e 
ajustam firmar o presente contrato nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e 
condições estabelecidas no Edital de Licitação Tomada de Preços nº 007/2016, homologado pelo Prefeito 
Municipal no dia 20/01/2017 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Serviços de 
manutenção e reparos na pavimentação de paralelepípedos em diversas ruas da cidade de Tabocas 
do Brejo Velho, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Tendo em vista 
que não há saldos suficientes nos quantitativos dos serviços contratados, para atender a toda demanda do 
Município até a data de 31/12/2018, quando se encerrar as atividades do presente Exercício; 
Considerando que o Município necessitará dar continuidade aos Serviços de Manutenção e Reparos na 
Pavimentação de ruas da sede do Município, e ainda, Considerando que a Contratada manterá os 
mesmos preços, e o Município visando a economicidade da despesa, aditiva os quantitativos do contrato 
nº 057/2017, datado de 20.01.2017, no valor total de R$ 74.700,00 (setenta e quatro mil e setecentos 
reais), e assim, alterando o valor do contrato, que passará a ser o valor global de R$ 448.200,00 
(quatrocentos e quarenta e oito mil e duzentos reais), 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, 13 de 
julho de 2018. 

 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA EPP – CNPJ nº 02.990.912/0001-83. Contrato nº 
137 de 17/07/2018 – OBJETO: Fornecimento e Instalação de Equipamentos Hospitalares e 
Odontológicos, para Unidades de Saúde deste Município, conforme descrição no anexo I do edital. 
Valor Estimado R$ 158.470,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos e setenta reais). Vigência até 
31/12/2018 – BASE LEGAL: Processo administrativo nº 034/2018, Licitação Modalidade Pregão 
Presencial nº 010/2018, em conformidade com as Leis 10.520/02 e 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – 
Bahia, 17 de julho de 2018. 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 138 de 20/07/2018 – OBJETO: Prestação de Serviços de demolição e reconstrução de muro e 
calçada do Centro Comunitário Padre Luiz Lintner, na rua Manoel Messias, na sede deste Município, 
conforme especificações constantes do PA 039/2018 de Dispensa de Licitação nº 005/2018. Valor Total 
de R$ 6.955,63 (seis mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), para 
execução total dos serviços contratado. Vigência: até 18/08/2018. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 20 de 
julho de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito 

HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial nº 012/2018 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após 
recebimento do Parecer Jurídico referente Licitação modalidade Pregão 
Presencial sob o nº 012/2018, tendo como objeto: Contratação de empresas 
especializadas para Prestação de Serviços na Realização de Capacitação 
dos Profissionais da Educação do Município de Tabocas do Brejo Velho, 
na Continuidade do “Projeto Ampliar: Educação e Desenvolvimento”, nos 
dias 02 e 03/08/2018, e Prestação de serviços na Realização de Palestras e 
Cursos de Capacitação para os Servidores da Secretaria de Assistência 
Social, Conselheiros Tutelar; e para Jovens e Adolescentes do Programa 
“SCFV – Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos”, nos dias 
07 e 08/08/2018, conforme Edital; veem através deste Homologar o objeto do 
certame ao INSTITUTO NORDESTINO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - INAM, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.860.025/0001-04, sendo vencedor com o valor 
global de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Tabocas do Brejo 
Velho - Bahia, 23 de julho de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 

  
  
    
   
  
  
 

RESUMO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 124/2018 
 
Termo de rescisão de contrato que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TABOCAS DO BREJO VELHO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo Velho – BA, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. 
Humberto Pereira da Silva, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF nº 
378.672.615-91 e da CI/RG nº 03703274 70 SSP/BA, residente e domiciliado à Praça 
Presidente Dutra nº 46 – Centro – Tabocas do Brejo Velho – Bahia, aqui denominado 
simplesmente CONTRATANTE e de outro lado na qualidade de CONTRATADA, a 
Nutricionista LUANA CÁSSIA BEZERRA, brasileira, maior, solteira, nutricionista, inscrita no 
CPF sob o nº 051.382.845-17, e RG nº 15.395.946-02 SSP/BA, CRN nº 7876 residente e 
domiciliada na Rua Presidente Dutra n/s – centro, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - 
Bahia, resolvem de comum acordo rescindir o contrato nº 124/2018 que, mutuamente, 
aceitam e outorgam, a saber: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Com base na 
CLAUSULA SÉTIMA, e ainda conforme os dispostos da Lei nº 8.666/93, Art. 79, Inciso II, 
fica rescindido, a partir desta data, o contrato nº 124/2018, datado de 22/06/2018, tendo 
como objeto: Serviços de Nutricionista, para atendimento no Programa de Alimentação 
Escolar do Município, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais. E, por assim haverem acordado, declaram ambas 
as partes contratantes, por se e seus sucessores a qualquer título, aceitar o presente termo 
de rescisão contratual e assinam o presente instrumento, em três vias de igual forma e teor, 
o representante da Prefeitura e da Contratada, na presença das testemunhas abaixo a tudo 
presentes. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 30 de julho de 2018. 
 
 

RESUMOS DE CONTRATOS 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: ALCIDES BRANDÃO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 229.819.185-91, e RG nº 
1.430.318 SSP/BA. Contrato nº 141 de 01/08/2018 – OBJETO: Serviços Profissionais de Apoio 
Institucional como Sanitarista no Programa NASF. VALOR: R$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta 
reais) mensal, totalizando o valor estimado de R$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta reais) para o 
período contratado. Vigência: até 31/12/2018 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de agosto de 2018. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito  
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA, inscrita no CPF sob o nº 997.913.745-20, e RG 
nº 0808579738SSP/BA e COREN-BA nº 402.061. Contrato nº 142 de 01/08/2018 – 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: 2.160,00 (dois mil e cento e 
sessenta reais) mensal, totalizando o valor estimado de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), para o 
período contratado. Vigência: até 31/12/2018 – BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de agosto de 2018. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.282.743/0001-
09-Contrato nº 143 de 01/08/2018 – OBJETO: Serviços de Atendimento Médico Especializado em 
Pediatria no Hospital Municipal na sede do Município, tendo como responsável para execução dos 
serviços a Dra. Fernanda Almeida Fernandes, CRM 17.159. VALOR: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) mensal, totalizando o valor estimado de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para o período 
contratado. Vigência: até 31/12/2018 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de agosto de 2018. Humberto 
Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO, inscrita no CPF sob o nº 059.511.465-26, e RG nº 
3192259 SSP/DF e COREN BA nº 000.543.476 - Contrato nº 144 de 01/08/2018 – OBJETO – Serviços de 
Enfermagem no Programa de Saúde da Família – PSF, Unidade de Saúde da Família, no Bairro 
Taboquinha, na sede do Município de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, para o período contratado. VALOR: R$ 2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta 
reais) mensal, totalizando o valor estimado de R$ 10.750,00 (dez mil e setecentos e cinquenta reais) para 
o período contratado. Vigência: até 31/12/2018 – BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso 
II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de agosto de 2018. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito.   

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CARINA LEITE DE LIMAS, inscrita no CPF sob o nº 047.095.875-82 e RG nº 14769730 
16 SSP/BA, CRP – 18/02821 - Contrato nº 145 de 01/08/2018 – OBJETO: Serviços de Psicóloga, para 
atendimento nas atividades do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, do Município de 
Tabocas do Brejo Velho, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. VALOR: R$ 2.150,00 
(dois mil e cento e cinquenta reais) mensal, totalizando o valor estimado de R$ 10.750,00 (dez mil e 
setecentos e cinquenta reais), para o período contratado. Vigência: até 31/12/2018 – BASE LEGAL: Em 
conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Tabocas do Brejo Velho – 
Bahia, 01 de agosto de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
   
 
 
 

 
 

 
  
    
   
  
  
 
 
 

 
 

 
 

REVOGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2017 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais, após uma análise detalhada dos procedimentos da Licitação 
modalidade Pregão Presencial sob o nº 010/2017, tendo como objeto: Contratação de 
instituição bancária, em caráter de exclusividade, para a prestação de serviços de 
administração da folha de pagamento dos servidores públicos municipal, e, sem 
exclusividade, serviços de empréstimos consignados em folha de pagamento do 
Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme Edital e anexos, Tipo Melhor Oferta, 
veem através deste revogar o ato de Homologação e demais ações do processo 
licitatório, com base no art. 49 da Lei 8.666/93, considerando que houve o 
comparecimento de apenas uma empresa para apresentação de propostas, e assim 
sem disputas e, nem mesmo uma renegociação com o Pregoeiro para obtenção de 
uma proposta mais vantajosa para a administração. O Município, entretanto 
realizará novo processo licitatório objetivando a referida contratação. Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, 10 de julho de 2018. Humberto Pereira da Silva - Prefeito 
Municipal. 

 

 
RESUMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 073/2018 

 
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 
SUELY DOS SANTOS GONÇALVES – ME (SUPERMERCADO SOUZA), pessoa jurídica de direito 
privado, com sede na Rua México, S/N, Bairro Centro, na Cidade de Tabocas do Brejo Velho- Ba inscrita 
no CNPJ nº12.158.946/0001-60, inscrição estadual nº 088.723534, neste ato, representada pelo sócio, o 
Sra. Suely dos Santos Gonçalves , portadora da cédula  de identidade RG nº 09.308.345-93 SSP-BA, e 
inscrito no CPF : 005.599.695-70, residente e domiciliado na Rua México, s/n, Centro, Tabocas do Brejo 
Velho - Ba, doravante denominada CONTRATADA, e de conformidade com os elementos constantes do 
Procedimento Administrativo nº 011/2018, do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2018, e nos termos das Leis 
nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao 
contrato nº 073/2018, datado de 08/03/2018, tendo como objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, 
materiais descartáveis, utensílios para copa e cozinha e Produtos de Higiene e Limpeza em Geral, 
destinados às Secretarias Municipais e demais Repartições de Tabocas do Brejo Velho, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - O presente TERMO tem por 
Objeto aditar o valor do contrato nº 073/2018, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. O acréscimo constante desta Cláusula corresponde a um aumento de 23.65% (vinte e três, 
ponto, sessenta e cinco por cento) nos preços verificados nas notas fiscais de compra do fornecedor, entre 
os meses de janeiro à agosto de 2018. Conforme demonstrativo abaixo. 

PRODUTO PREÇO 
ANTERIOR 

PREÇO 
ATUAL 

DIFERENÇA 
DE PREÇO À 

SER 
ADITIVADA 

QUANTIDADE À 
SER ENTREGUE 

ADITIVADOS 

VALOR 
ACRESCIDO NO 

TOTAL DO 
CONTRATO 

Lote I, Item 1 – 
Biscoito ao 
Leite, pct c/ 

400gr. 

 R$  3,99 R$ 4,93 R$ 0,94 1.500 1.410,00 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A alteração contratual de que trata este 
instrumento é baseada no art. 65, inciso II, alínea “d”, § 1º da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA – 
DO VALOR DO CONTRATO – Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o valor estimado 
passará de R$ 249.419,60 (duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e dezenove reais e sessenta 
centavos), para 250.829,60 (duzentos e cinquenta mil e oitocentos e vinte e nove reais e sessenta 
centavos). CLÁUSULA QUARTA - 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, 15 de 
agosto de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

 
 

 
RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 265/2017 

 
Termo Aditivo de Contrato 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 a empresa RICARDO 
DE OLIVEIRA DA CRUZ - ME, CNPJ nº 11.087.188/0001-73, situada à Rua Princesa Isabel, n°. 
134, Centro, na Cidade de Barreiras – Bahia, adjudicatária vencedora do Pregão Presencial nº 
009/2017, Processo Licitatório nº 033/2017, neste ato representado pelo proprietário o Sr. 
Ricardo de Oliveira da Cruz, brasileiro, maior, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o  nº. 
019.213.145-16 e RG nº. 1205735631 – SSP/BA, doravante denominada apenas CONTRATADO, 
celebram o presente contrato, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei 
Estadual nº. 9.433/05, de 01 de março de 2005; Lei Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; 
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 265/2017, datado de 07/12/2017, tendo 
como objeto: Aquisição de Computadores e Impressoras, destinados às Secretarias e demais 
repartições deste Município, conforme descrito no Anexo I do Edital, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Diante da impossibilidade da Contratada entregar 
os equipamentos no prazo determinado inicialmente, e, considerando as justificativas da mesma, 
fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 265 datado de 07.12.2017, para 31 de 
dezembro 2018, com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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, 03 de setembro de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho torna público, abertura de licitação Edital TOMADA 
DE PREÇOS nº 006/2018 – Objeto: Execução da 2ª Etapa das Obras de Implantação de 
Pavimentação em Paralelepípedo em ruas da Comunidade de Mucambo, neste 
Município, Objeto do CTR nº 850209/2017/MCIDADES/CAIXA, conforme Edital. Abertura: 
28.09.2018, às 9:00 hs. O edital completo estará disponível no site: 
tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e cadastramento, na sede da Prefeitura, na 
Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 12 de setembro de 2018. 
Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão de Licitação. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob 
modalidade de CARTA CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 005/2018 
– OBJETO: Contratação de empresa para execução de Obras de pavimentação em 
paralelepípedos, na complementação da pavimentação das ruas Primavera e entorno do 
Aeroporto, sede deste Município, conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das 
propostas dia 26/09/2018, às 09:00 horas. Informações na sede da Prefeitura Municipal de 
Tabocas do Brejo Velho, Praça Municipal nº 86 – Centro, no horário de 08:00 às 12:00hs. 
Tabocas do Brejo Velho, 18 de Setembro de 2018. Joaquim José Marques da Silva - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 
 
 

 
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 093/2018 

 
 

Contrato de Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo 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 CONSTRUTORA 
QUEIROZ BARBOSA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.173.919/0001-42, com sede à Rua 
Joaquim Ataíde, nº 76-A, Bairro Centro, na cidade de Santa Maria da Vitória – Bahia, neste ato 
representado pelo Sr. Olímpio Teixeira de Souza, Sócio Administrador, portador do RG n.º 20.404.757-96 
SSP/BA e CPF n.º 215.035.911-15, doravante denominado CONTRATADO, e de conformidade, com os 
elementos constantes da Tomada de Preços nº. 002/2018, e disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, e alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 093/2018, datado 
de 23/04/2018, tendo como objeto: Obras de Pavimentação em Paralelepípedos com drenagem 
superficial, em diversas ruas na sede deste município, (Rua Alto da Serra, Rua Joaquim Borges, Rua 
Projetada 01 e Rua Primavera), conforme Convênio nº 044/18/Companhia de Desenvolvimento Urbano do 
Estado da Bahia - CONDER, 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 093 datado de 23.04.2018, para 13 de fevereiro de 2019. 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, 17 de setembro de 2018. Humberto Pereira da Silva 
Prefeito.  
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: Anselmo Ricardo Mineiro Teixeira, inscrito no CPF sob o nº 413.687.545-20 - Contrato 
nº 158 de 18/09/2018 – OBJETO: Prestação de Serviços de apoio técnico no acompanhamento e 
fiscalização das Obras oriundas de Convênios do FNDE, CONDER e demais obras e serviços de 
engenharia do Município de Tabocas do Brejo Velho. VALOR GLOBAL:R$ 7.800,00 (sete mil e 
oitocentos reais), para o período contratado, pago em 03 (três) parcelas, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil 
e seiscentos reais) Vigência: até 16/12/2018 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, 
da Lei 8.666/93. Tabocas Brejo Velho – Bahia, 18 de setembro de 2018. Humberto Pereira da Silva – 
Prefeito. 
 
 

 
RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 127/2017 

 
 
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 demoninada 
CONTRATANTE, e, de outro lado, como CONTRATADA, a empresa LAURI CONSTRUTORA EIRELI - ME., 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 127/2017, datado de 11/04/2017, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Tomada de Preço nº 003/2017, 
homologado pelo Prefeito Municipal no dia 10/04/2017 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como 
objeto: Obras de Conclusão da Construção de Prédio Escolar com 06 Salas – Projeto FNDE, no Povoado de 
Cabiceirinha, interior do Município, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por 
haver saldos nos quantitativos dos serviços contratados, e por não terem assim concluídas as obras mencionadas, 
fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 127 datado de 11.04.2017, para 18 de dezembro 2018. 
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, 20 de setembro de 2018. Humberto Pereira da Silva – 
Prefeito. 
 
 
 

  

  
    
   
  
  
 

 RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 126/2017 
 

 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 CONTRATANTE e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa RETEC 
TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA, lado Proponente Vencedora com sede na Av. Tancredo Neves nº 
1.485, sala 803, Edifício Esplanada Trade Center – Caminho das Arvores, na cidade de Salvador – Bahia, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.524.491/0001-03, representada neste ato por seu Procurador Sr. Fernando 
Luis de Oliveira, portador do RG n° 91223113 e CPF nº 075.946.075-20, celebram o presente TERMO 
ADITIVO ao Contrato de nº 126/2017 datado de 06.04.2017, que tem por objeto a prestação dos Serviços de 
coleta, transporte, acondicionamento, tratamento (por autoclavagem), descaracterização por moagem e 
destino final de Resíduos de serviço de saúde, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde no município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, elaborado conforme o disposto na 
Lei Federal n° 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02 e demais normas pertinentes, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por haver saldos nos quantitativos dos serviços 
contratados, e por não terem assim concluídas os serviços mencionadas, e ainda por se tratar de serviços 
continuados, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 126/2017 datado de 06.04.2017, para 31 de 
dezembro de 2018. 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, 24 de setembro de 
2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 

 
 

 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: TATIELE DE OLIVEIRA NERI, brasileira, maior, solteira, farmacêutica, inscrita no CPF 
sob o nº 064.919.205-26, e RG nº 3.713.361 SSP/DF e CRF-BA nº 201722822 (Protocolo) - Contrato nº 
162 de 04/10/2018 – OBJETO: Serviços Profissionais de Farmacêutico, na Farmácia do Hospital 
Municipal, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais e Serviços Profissionais de Farmacêutico 
no Programa NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família, com carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais, na sede do Município. VALOR: R$ 2.162,00 (dois mil e cento e sessenta e dois reais) por mês, 
totalizando o valor estimado de R$ 6.486,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta e seis reais) Vigência: até 
31/12/2018 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 Tabocas Brejo 
Velho – Bahia, 04 de Outubro de 2018. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ, inscrito no CNPJ sob o nº 
13.234.552/0001-06, carteira de identidade nº 2659050 SSP/PB, e CREA-BA nº 56.605/D - Contrato nº 
163 de 04/10/2018 – OBJETO: Prestação de Serviços na Elaboração de Projetos para Execução de 
Obras, Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias e Cronogramas Físico-
Financeiro, para atendimento das demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho/Bahia. DO VALOR: 
O contratado receberá o valor mensal de R$ 2.665,00 (dois mil e seiscentos e sessenta e cinco reais), 
totalizando o valor estimado de R$ 7.995,00 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais), para o período 
contratado. Vigência: até 31/12/2018. Tabocas Brejo Velho – Bahia, 04 de Outubro de 2018. Humberto 
Pereira da Silva – Prefeito. 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: GNT RENTAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.619.153/0001-99, 
Contrato nº 164 de 09/10/2018 – OBJETO – Execução da 2ª Etapa das Obras de Implantação 
de Pavimentação em Paralelepípedo em ruas da Comunidade de Mucambo, neste Município, 
Objeto do CTR nº 850209/2017/MCIDADES/CAIXA. VALOR GLOBAL: R$ 483.464,36 
(quatrocentos e oitenta e três mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), 
para o período contratado. Vigência: 07/04/2019 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 
039/2018, Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 006/2018, em conformidade com a Lei 
8.666/93. Tabocas do Brejo Velho, 09 de outubro de 2018. – Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
CARTA-CONVITE nº 004/2018 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de 
preços da Licitação na modalidade Carta Convite nº 004/2018, tendo como objeto: 
Contratação de empresa Especializada, no ramo de Construção Civil, para prestação 
de Serviços com Reforma de uma Ponte no Povoado de Desterro, Zona Rural, interior 
deste Município, conforme descriminações contidas no anexo I do Edital. Homologa e 
Adjudica o resultado à empresa: LAURI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 10.748.373/0001-07, a qual foi a vencedora do certame com o valor global de R$ 
39.249,78 (trinta e nove mil e duzentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos) 
nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 17 de outubro de 2018. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

 
 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATOS 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA, brasileira, casada, bacharel em 
contabilidade, inscrito no CPF nº 053.018.145-24 e CRC nº 042297/0-1. Contrato nº 165 de 
16/10/2018 – OBJETO: Prestação de serviços no acompanhamento mensal e na elaboração 
da prestação de contas dos caixas escolares e unidades executoras junto ao FNDE. VALOR: 
R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) mensais, totalizando o valor Global R$ 1.980,00 (hum mil 
e novecentos e oitenta reais). Vigência até 14/12/2018.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 16 de 
Outubro de 2018. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 

.  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS nº 007/2018, do tipo MENOR PREÇO, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de Consultoria e Assessoria em Engenharia Diagnóstica para Análise e 
Avaliação de Riscos Operacionais e de Conformidade em Contratos de 
Execução de Obras e Serviços de Engenharia, celebrados no âmbito do 
Poder Executivo do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA, quanto aos 
aspectos da economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e da qualidade dos 
serviços executados, sendo a Sessão Pública para abertura dos envelopes 
agendada para as 15:00hs do dia 19/11/2018. O edital completo estará 
disponível no site: tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e 
cadastramento, na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. 
Tabocas do Brejo Velho, 30 de outubro de 2018. Joaquim J. Marques da Silva - 
Presidente da CPL. 
 
 

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 252/2017 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, Estado da Bahia, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo Velho – 
BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. 
Humberto Pereira da Silva, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF nº 378.672.615-91 e da 
CI/RG nº 03703274 70 SSP/BA, residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 – Centro – Tabocas do 
Brejo Velho – Bahia, aqui denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 
LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA – ME, com sede à Rua Pedro Rego, nº. 626, Bairro Jardim 
Ouro Branco, na cidade de Barreiras – Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 08.766.562/0001-52, neste ato representada 
por seu representante o Sr. Sergio Augusto Rossafa, brasileiro, maior, casado, protético, residente e domiciliado 
à Rua Pedro Rego, nº. 60, Bairro Jardim Ouro Branco, na cidade de Barreiras – Bahia, portador(a) do CPF nº 
857.171.009-06 e da CI/RG nº 4.739.781-2 SSP/PR, denominada simplesmente CONTRATADA, acordam e 
ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 252/2017, datado de 16/11/2017, nos termos da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 
011/2017 homologado pelo Prefeito Municipal no dia 14/11/2017 e nas cláusulas prevista neste instrumento, 
tendo como objeto: a Contratação de Laboratório Especializado na Confecção de Próteses Dentária, para 
atender a necessidade da população do Município de Tabocas do Brejo Velho, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por haver saldos nos quantitativos dos serviços contratados, e 
por não terem assim concluídas os serviços mencionados, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 
252 datado de 16.11.2017, para 06 de Novembro de 2019. 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, 07 de novembro de 2018. 

 
 

  

 RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 252/2017 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo Velho – BA, inscrita no CNPJ 
sob nº 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Humberto Pereira da Silva, brasileiro, 
maior, casado, empresário, portador do CPF nº 378.672.615-91 e da CI/RG nº 03703274 70 SSP/BA, residente e 
domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 – Centro – Tabocas do Brejo Velho – Bahia, aqui denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa LABORATÓRIO DE PRÓTESE ROSSAFA LTDA – ME, com sede à 
Rua Pedro Rego, nº. 626, Bairro Jardim Ouro Branco, na cidade de Barreiras – Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 
08.766.562/0001-52, neste ato representada por seu representante o Sr. Sergio Augusto Rossafa, brasileiro, maior, casado, 
protético, residente e domiciliado à Rua Pedro Rego, nº. 60, Bairro Jardim Ouro Branco, na cidade de Barreiras – Bahia, 
portador(a) do CPF nº 857.171.009-06 e da CI/RG nº 4.739.781-2 SSP/PR, denominada simplesmente CONTRATADA, 
acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 252/2017, datado de 16/11/2017, nos termos da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 011/2017 
homologado pelo Prefeito Municipal no dia 14/11/2017 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: a 
Contratação de Laboratório Especializado na Confecção de Próteses Dentária, para atender a necessidade da 
população do Município de Tabocas do Brejo Velho, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – Por haver saldos nos quantitativos dos serviços contratados, e por não terem assim concluídas os serviços 
mencionados, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 252 datado de 16.11.2017, para 31 de dezembro de 
2018. 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, 07 de novembro de 2018. 

 
  

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob 
modalidade de CARTA CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 006/2018 
– OBJETO: Contratação de empresa para execução de Serviços  de Terraplanagem e 
Aterro, na área do antigo lixão, local a ser destinado à futura Praça do Bairro Novo 
Horizonte, na sede do Municipio, conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das 
propostas dia 03/12/2018, às 10:00 horas. O edital completo estará disponível no site: 
tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações na sede da Prefeitura Municipal de Tabocas do 
Brejo Velho, Praça Municipal nº 86 – Centro, no horário de 08:00 às 12:00hs. Tabocas do Brejo 
Velho, 23 de novembro de 2018. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 
  
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 

 
A PREFEITURA DE TABOCAS DO BREJO VELHO, torna público a 

abertura da licitação Pregão Presencial nº 014/2018 – Objeto: Contratação 
de empresa Especializada para Produção e Organização de 
Espetáculos Artísticos e Culturais para Realização dos Festejos de São 
Sebastião nos dias 18 e 19/01/2019 no Distrito de Mariquita, conforme 
Edital e anexos. Abertura dia 10/01/2019, às 09:00 horas, na sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, situada na 
Praça Municipal, 86, centro. Tabocas do Brejo Velho, 27 de dezembro de 
2018. Joaquim J. Marques da Silva – Pregoeiro Municipal. 
 
 
 

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial 014/2018 

 
 

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 014/2018, tendo como objeto: Contratação de 
empresa Especializada para Produção e Organização de Espetáculos 
Artísticos e Culturais para Realização dos Festejos de São Sebastião nos 
dias 18 e 19/01/2019 no Distrito de Mariquita, vem através deste Homologar 
o objeto da referida licitação à empresa: JAKSON AUGUSTO DA SILVA - ME, 
CNPJ nº 40.523.276/0001-79, no valor global de R$ 114.400,00 (cento e 
quatorze mil e quatrocentos reais) para execução total dos serviços. Tabocas 
do Brejo Velho - Bahia, 14 de janeiro de 2018. Humberto Pereira da Silva - 
Prefeito Municipal. 
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RESUMO DE CONTRATO 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: IBDM – INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, 
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 10.633.965/0001-75, Contrato nº 001 de 02/01/2019 – 
OBJETO: Implantação e manutenção do Diário Oficial Eletrônico da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, mediante utilização de sistema (software) que 
permita gerenciar a edição, diagramação e publicação dos atos normativos, administrativos 
e institucionais oriundos do Poder Executivo. VALOR: R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis 
reais) por mês, totalizando o valor global de R$ 7.992,00 (sete mil novecentos noventa e dois 
reais), para o período contratado. Vigência: até 31/12/2019 – BASE LEGAL:  em conformidade 
com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de janeiro de 2019. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: Raimunda Ferreira da Conceição, inscrita no CPF sob o n.º 317.771.125-91 e 
Carteira de identidade n.º 281.5395 SSP/BA - Contrato nº 002 de 02/01/2019 – OBJETO – 
Serviços de locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua Tiradentes s/n - Centro, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, para funcionamento do Batalhão da Polícia Militar. VALOR: 
R$ 700,00 (setecentos reais) por mês, totalizando o valor global de R$ 8.400,00 (oito mil e 
quatrocentos reais), para o período contratado. Vigência: até 31/12/2019 –  Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 02 de janeiro  de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: ALCIDES BRANDÃO DA SILVA, inscrito no CPF sob o nº 229.819.185-91, e RG 
nº 1.430.318 SSP/BA. Contrato nº 003 de 02/01/2019 – OBJETO: Serviços Profissionais de 
Apoio Institucional como Sanitarista no Programa NASF. VALOR: R$ 2.150,00 (dois mil e 
cento e cinquenta reais) mensal, totalizando o valor global de R$ 6.450,00 (seis mil e quatrocentos 
e cinquenta reais) para o período contratado. Vigência: até 31/03/2019 – BASE LEGAL: em 
conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 02 de janeiro de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito  
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA, inscrita no CPF sob o nº 997.913.745-20, 
e RG nº 0808579738SSP/BA e COREN-BA nº 402.061. Contrato nº 004 de 02/01/2019 – 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: 2.160,00 (dois 
mil e cento e sessenta reais) mensal, totalizando o valor estimado de R$ 6.480,00 (seis mil e 
quatrocentos e oitenta reais), para o período contratado. Vigência: até 31/03/2019 – BASE 
LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de janeiro de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: ROSIANE DA SILVA NASCIMENTO, inscrita no CPF sob o nº 059.511.465-26, e 
RG nº 3192259 SSP/DF e COREN BA nº 000.543.476 - Contrato nº 005 de 02/01/2019 – OBJETO 
– Serviços de Enfermagem no Programa de Saúde da Família – PSF, Unidade de Saúde da 
Família, no Bairro Taboquinha, na sede do Município de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para o período contratado. VALOR: R$ 
2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 6.450,00 
(seis mil e quatrocentos e cinquenta reais) para o período contratado. Vigência: até 31/03/2019 – 
BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de janeiro de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.   
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: TATIELE DE OLIVEIRA NERI, farmacêutica, inscrita no CPF sob o nº 
064.919.205-26, e RG nº 3.713.361 SSP/DF e CRF-BA nº 201722822 - Contrato nº 006 de 
02/01/2019 – OBJETO: Serviços Profissionais de Farmacêutico, na Farmácia do Hospital 
Municipal, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais e Serviços Profissionais de 
Farmacêutico no Programa NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família, com carga horária de 
20 (vinte) horas semanais, na sede do Município. VALOR: R$ 2.162,00 (dois mil e cento e 
sessenta e dois reais) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 6.486,00 (seis mil e 
quatrocentos e oitenta e seis reais) Vigência: até 31/03/2019 – BASE LEGAL: em conformidade 
com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 Tabocas Brejo Velho – Bahia, 02 de janeiro de 2019. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: FERNANDA PEREIRA DA SILVA, nutricionista, inscrita no CPF sob o nº 
022.833.615-59, e RG nº 0880872802 SSP/BA, CRN nº 8976 - Contrato nº 007 de 02/01/2019 
Objeto: Serviços Profissionais de Nutricionista, 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: R$ 2.162,00 (dois mil e cento e sessenta e dois 
reais) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 6.486,00 (seis mil e quatrocentos e oitenta e 
seis reais), para o período contratado. Vigência: até 31/03/2019 – BASE LEGAL: em 
conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de 
janeiro de 2019. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 


