
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

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 197 de 01/08/2019 – 
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. VIGENCIA:até 31/10/2019. BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, 
Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas Brejo Velho – Bahia, 01 de agosto de 2019. Humberto Pereira da 
Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: AURORA DE SOUZA SILVA, inscrito no CPF sob o nº º 717.778.061-00 e RG n.º 
09558146-42 SSP/BA - Contrato nº 198 de 01/08/2019 – OBJETO: Serviço de locação de 01 (um) 
imóvel, situado à Praça Municipal – Centro, na cidade de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, para 
apoio à Secretaria Municipal de Administração. VALOR GLOBAL: R$ 1.000,00 (hum mil reais) por 
mês, totalizando o valor global estimado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para o período contratado. 
VIGÊNCIA: até 31/03/2020 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. 
Tabocas Brejo Velho – Bahia, 01 de agosto de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA – EGBA, inscrito no CNPJ/MF nº 15.257.819/0001-06 - 
Contrato nº 199 de 01/08/2019 – OBJETO: Prestação de serviço de publicação dos atos oficiais da 
prefeitura nas mídias impressa e eletrônica do Caderno 06 - Caderno dos Municípios - do Diário 
Oficial do Estado. VALOR GLOBAL: R$ 3.330,00(três mil e trezentos e trinta 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 Brejo Velho – Bahia, 01 de agosto de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: LP NASCIMENTO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.456.970/0001-45 - Contrato nº 200 
de 01/08/2019 – OBJETO – Serviços de digitalização de documentos (laudas), pertencentes a 
Secretaria Municipal de Ação Social e do CRAS do Município de Tabocas do Brejo Velho. VALOR: 
R$ 7.995,00 (sete mil e novecentos e noventa e cinco reais), para execução total dos serviços. Vigência: 
até 31/12/2019.– 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 2019. Humberto Pereira da Silva – 
Prefeito.  
   

RESUMO DE DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 206/2014 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo Velho – BA, inscrita no CNPJ sob nº 
13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Humberto Pereira da Silva, brasileiro, 
maior, casado, empresário, portador do CPF nº 378.672.615-91 e da CI/RG nº 03703274 70 SSP/BA, residente 
e domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 – Centro – Tabocas do Brejo Velho – Bahia, denominada 
CONTRATANTE, e a empresa C.T.N. CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
16.071.664/0001-81, com sede na Rua 21 de Setembro, 180-C, Bairro Primavera, Barreiras, Bahia, CEP. 
47.803-066, neste ato representada pelo senhor João Chrisóstomo da Silva Sobrinho, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, CI- 0222836253-SSP/BA, CPF 126.459.315-53, residente na Rua Marechal 
Hermes, 416, Primavera, Barreiras, Bahia, CEP. 47.803-080, doravante denominado CONTRATADA, e de 
conformidade, com os elementos constantes da Tomada de Preços nº 011/2014, cuja celebração foi autorizada 
pelo processo administrativo n.º 067/2014, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 
206/2014, datado de 14/11/2014, tendo como objeto: Execução de obras de construção de quadra escolar 
coberta, na Escola Municipal Manoel Messias, na sede do Município, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 206/2014 datado de 
14.11.2014, para 31/01/2020 CLÁUSULASEGUNDA – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no Contrato nº 206/2014, não modificadas por este Termo de Aditivo.Tabocas do Brejo Velho-BA, 
01 de agosto de 2019. 
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RESUMO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 013/2019 

 
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 II, da Lei nº 8.666/93, 
Prestação de Serviços para realização de evento em Comemoração ao Dia do Evangélico, na sede 
do Município, em Praça Pública no dia 10/08/2019, com Locação de Palco, Equipamentos de 
Sonorização e o Fornecimento de Banda, no valor total de R$ 17.450,00 (dezessete mil e quatrocentos 
e cinquenta reais), através da empresa JAKSON AUGUSTO DA SILVA – ME – CNPJ nº 
40.523.276/0001-79.  JUSTIFICATIVA: Considerando a instituição do feriado municipal em comemoração 
ao Dia do Evangélico, a Secretaria Municipal de Administração, vem por meio desta, atender a demanda 
apresentada pelos membros organizadores da igreja evangélica, quanto a solicitação e apoio para a 
realização dos eventos e atividades comemorativos deste dia. Entendendo que cabe ao poder público 
favorecer e valorizar as tradições, e os costumes culturais de seu povo, solicitamos a prestação de 
serviços de locação de palco, equipamentos de sonorização e o fornecimento de banda conforme a 
demanda solicitada acima. 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, 01 de agosto de 
2019.Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
 

RESUMO DE EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 006/2019 
 
O Prefeito do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei n° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos 
quanto ao presente Edital, que a Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em regular 
processo, considerando Inexigível a Licitação para os Prestação de Serviços de Assessoria e 
consultoria jurídica ao Município na realização de tarefas envolvidas com a identificação de 
créditos devidos por Concessionários de Serviço Público de Telefonia, Concessionários de Serviço 
Público de Energia, Concessionários de Serviço Público de Água e Esgoto, Instituições 
Financeiras, Empresas Públicas Federais ou Estaduais e outros similares, com:  
- Análise e verificação da regularização das regras tributárias, ambientais, de obras, de posturas e 
de uso e ordenamento do solo das unidades imobiliárias e mobiliárias envolvidas; 
- Orientação e direcionamento dos trabalhos de levantamentos cadastrais em campo, para 
produção de relatórios técnicos e ou periciais das unidades imobiliárias e mobiliárias envolvidas; 
- Assessoria na verificação da regularidade do levantamento planialtimétrico e ou cadastral, com 
ou sem georeferenciamento; 
- Assessoria na abertura e ou saneamento de processos administrativos para identificação de base 
de cálculo, e lançamento de tributos correspondentes; 
Assessoria na elaboração de decisões das autoridades, mediante elaboração de minutas de atos 
formais; 
- Assessoria na elaboração de pronunciamentos de servidores nas decisões de processamento 
administrativo; 
- Assessoria na análise de emissão de ato administrativo de aprovação da regularização fiscal. 
- Cobrança administrativa e judicial dos créditos decorrentes dos processos administrativos 
envolvendo os contribuintes em questão. A Contratante pagará a Contratada a empresa GERALDO 
LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 24.990.561/0001-43, No valor estimado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a serem 
saldados até o mês subsequente ao recebimento de cada crédito pela municipalidade, na razão de dez por 
cento (10%) sobre o proveito resultante dos créditos devidos, até o exercício de 2019, para o período de 
05 (cinco) meses. 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, 01 de agosto de 2019. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito.  
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
Carta Convite nº 008/2019 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da 
Licitação na modalidade Carta Convite nº 008/2019, tendo como objeto: Contratação de empresas para 
execução das seguintes obras: Construção de 01 (um) Canal para Drenagem de Águas Pluviais, no 
final da Rua 02 (dois) de Julho, em frente ao CRAS; e Serviços de Engenharia para Manutenção e 
Reparos de Pavimentação em Meio Fio e Calçadas (Passeio/Piso de Concreto), na sede do 
Município, conforme descritos no anexo I do Edital. Adjudica e Homologa o resultado às seguintes 
empresas: CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA, Inscrita no CNPJ nº 14.806.392/0001-95, sendo 
vencedora do ITEM I, no valor total de R$ 60.062,54 (sessenta mil e sessenta e dois reais e cinquenta e 
quatro centavos) e a REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 29.583.993/0001-53, 
sendo vencedora do ITEM II no valor total de R$ 194.640,00 (cento e noventa e quatro mil e seiscentos e 
quarenta reais), nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 01 de agosto de 2019. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA, Inscrita no CNPJ nº 14.806.392/0001-95- 
Contrato nº 201 de 02/08/2019 – OBJETO – Construção de 01 (um) Canal para Drenagem de Águas 
Pluviais, no final da Rua 02 (dois) de Julho, em frente ao CRAS, conforme descritos no anexo I do 
Edital. VALOR: R$ 60.062,54 (sessenta mil e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), para o 
periodo contratado VIGENCIA: até 31/12/2019 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 042/2019, 
Modalidade Convite 008/2019, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 
02 de agosto de 2019. Humberto Pereira da Silva - Prefeito.  
 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.  
CONTRATADA: REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA – inscrita CNPJ nº 
29.583.993/0001-53, Contrato: nº 202 de 02/08/2019 – OBJETO: Execução de Serviços de Engenharia 
para Manutenção e Reparos de Pavimentação em Meio Fio e Calçadas (Passeio/Piso de Concreto), 
na sede do Município, conforme descritos no anexo I do Edital. VALOR: Estimado de R$ 194.640,00 
(cento e noventa e quatro mil e seiscentos e quarenta reais), para o periodo contratado. VIGENCIA: até 
02/08/2020 – BASE LEGAL: Procedimento Administrativo nº 042/2019, Licitação Modalidade Carta 
Convite nº 008/2019, em conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores. Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 02 de agosto de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.  

 


