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Fundesis comemora 10 anos semeando a solidariedade no oeste baiano

Ascom Aiba
O Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da 
Bahia (Fundesis) comemora, neste mês de novembro, dez anos 
de fundação. Nessa década de existência, o Fundesis coleciona 
bons exemplos de solidariedade: 81 projetos financiados, 45 en-
tidades beneficiadas, 13 municípios contemplados e mais de 50 
mil vidas transformadas em todo o oeste baiano.
Tudo isso só foi possível graças à parceria entre os produtores 
rurais associados à Aiba e o Banco do Nordeste, que destina 
parte do valor das operações de crédito de custeio das lavouras 
para financiamento destes projetos. Ao todo, o Fundo já inves-
tiu mais de R$ 3 milhões nas áreas de saúde, educação, cultura, 
inclusão social e digital, esporte, preservação ambiental, agri-
cultura sustentável, além de fomentar o empreendedorismo e 
gerar emprego e renda, proporcionando uma transformação 
social para milhares de crianças, jovens e idosos em situação de 
vulnerabilidade.
A Casa de Passagem Aloísio Tanajura, que acolhe crianças e 

adolescentes em Bom Jesus da Lapa, está prestes a inaugurar 
a sua sede própria. Há 13 anos funcionando em imóveis aluga-
dos, a diretora do lar de menores perdeu as contas de quantas 
vezes precisou se mudar, por falta de condições de manter a 
estrutura. Agora, as 25 crianças acolhidas não precisarão mais 
passar por isso.
“Tínhamos um terreno e o alicerce já pronto, mas não tínhamos 
condições de erguer nada. Aí tomamos conhecimento do edital 
do Fundesis e nos inscrevemos. Foi uma felicidade inenarrável 
quando recebemos o resultado apontando que tínhamos sido 
beneficiados com R$ 40 mil para construção da nossa casa. O 
primeiro módulo já está totalmente pronto e tudo com material 
de qualidade. Esta foi a nossa grande conquista e o Fundesis foi 
fundamental nesse processo”, disse Regina Tanajura, diretora 
da entidade por onde já passaram 620 crianças em situação de 
abandono ou de maus-tratos.
Para a coordenadora do Fundesis, Makena Thomé, este é ape-
nas um dos tantos exemplos que deve ser seguido por outros 
segmentos da sociedade. “O Fundo extrapolou as nossas ex-
pectativas e acabou por se firmar como modelo de cidadania 
e projeto de transformação social, contribuindo ainda para o 
desenvolvimento econômico da região”, ressaltou.
O Fundesis também mudou a vida dos portadores de síndro-
me de down de Santa Rita de Cássia. Antes do apoio do Fun-
do, a Apae local funcionava apenas como escola. Os familiares 
buscavam tratamento especializado em Barreiras, viajando de 
madrugada para garantir vaga em instituições da cidade vizi-
nha. Esta realidade mudou depois da ampla restruturação física 
que tornou a unidade em centro de referência à socialização e 
reabilitação dos excepcionais, pois conta com serviços de fisio-
terapia, além de dispor de uma sala digital, com cadeiras e equi-
pamentos totalmente adaptados às necessidades do seu público.
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COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE SERRA 

GERAL – CRESOL SERRA GERAL 
NIRE: 29400030203  CNPJ: 05.533.128/0001-34 

 
 

Assembleia Geral Extraordinária 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

O Diretor-Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO 
SOLIDÁRIA DE SERRA GERAL – CRESOL SERRA GERAL, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 
931 (novecentos e trinta e um), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se no Auditório da Sede da Cooperativa de Crédito Rural 
com Interação Solidaria de Serra Geral – Cresol Serra Geral, Rua Capitão Mendonça, S/N, 
Bairro São Cristóvão, Caculé Bahia, CEP: 46.300-000, no dia 22/11/2016, às 07:30 horas, 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08:30 
horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou 
às 09:30 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira 
convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia: 
 
1) Reforma do Estatuto Social, visando a inclusão da representação por delegados em 
assembleias gerais. Para tanto ocorrerá: 
a) Inclusão da Seção II – Da Representação por Delegados, no Capítulo VI – Dos órgãos 
sociais, a fim de atender a representação por delegados, bem como reordenação das 
seções e artigos subsequentes; 
 

 
Caculé, BA, 07 de Novembro de 2016. 

 
 
 

JOAQUIM BARBOSA SILVA 
DIRETOR PRESIDENTE 
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COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE TABOCAS 
DO BREJO VELHO – CRESOL TABOCAS DO BREJO VELHO 

 
 

NIRE: 2940003012-2  CNPJ: 05.478.479/0001-90 
 

Assembleia Geral Extraordinária 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 

O Diretor-Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO 
SOLIDÁRIA DE TABOCAS DO BREJO VELHO – CRESOL TABOCAS DO BREJO 
VELHO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, 
que nesta data são em número de 1047 (um mil e quarenta e sete), em condições de 
votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no auditório 
do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Tabocas do Brejo Velho, Rua 
Treze de Maio, número 63, Centro, Tabocas do Brejo Velho – Bahia, CEP: 47.760-000, no 
dia 21/11/2016, às 07:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em 
primeira convocação; às 08:30 horas, com a presença de metade mais um dos 
associados, em segunda convocação; ou às 09:30 horas, com a presença de, no mínimo, 
10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, 
que compõem a ordem do dia: 
 
1) Reforma do Estatuto Social, visando a inclusão da representação por delegados em 
assembleias gerais. Para tanto ocorrerá: 
a) Inclusão da Seção II – Da Representação por Delegados, no Capítulo VI – Dos órgãos 
sociais, a fim de atender a representação por delegados, bem como reordenação das 
seções e artigos subsequentes; 
 
 
Obs. A assembleia não se realizará na sede da cooperativa por falta de acomodações. 
 
 

 
Tabocas do Brejo Velho, BA, 07 de novembro de 2016. 

 
 
 

FRANCISCO DOURADO DOS PASSOS 
DIRETOR PRESIDENTE 
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EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 030/2016

O Prefeito do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os 
fins previstos no Artigo 26 da Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos quanto ao presente Edital, que 
a Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em regular processo, considerando Inexigível a Licitação para os 
Serviços de Criação Artística e Locação da Programação Visual Decorativa do Natal 2016, 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, no valor global de R$ 29.000,00 
(vinte e nove mil reais), a empresa R.M. SOUZA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.216.519/0001-21. Os in-
teressados 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, 
03 de novembro de 2016 - Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2942     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   21 de outubro de 2016

RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: Edesio Neiva de Souza, brasileiro, maior, solteiro, técnico 
radiologista, inscrita no CPF sob o nº 051.299.095-69 e RG nº 15892245 07 SSP/BA, - 
Contrato nº 171 de 03/10/2016 – OBJETO – Serviços Técnicos Especializado em 
Radiologia, para atendimento no Hospital Municipal, na sede do Município, com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais, e plantões extra de sob aviso. Valor R$ 
880,00 (oitocentos e oitenta reais) e os serviços de plantão extra de sob aviso, o valor 
de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), totalizando o valor mensal estimado de R$ 
1.105,00 (hum mil, cento e cinco reais), perfazendo o valor total estimado de R$ 
3.315,00 (três mil e trezentos e quinze reais), para o período contratado. Vigência: até 
31/12/2016 – Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 03 de Outubro de 2016. Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito. 
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EXTRATO DE CONTRATO nº 176/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CONTRATADA: LAURI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.748.373/0001-07 Contrato nº 176 de 18/10/2016 
– OBJETO – Obras de Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva, na localidade de Lagoa Grande, interior do Município. Valor 
Estimado R$ 231.899,76 (duzentos e trinta e um mil e oitocentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos). Vigência: 180 dias – 
BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 059/2016, Licitação Tomada de Preços nº 005/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93. 
Tabocas do Brejo Velho, 18 de Outubro de 2016. Hamberto Pereira da Silva – Prefeito.
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AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho torna público, abertura da licitação Edital TOMADA DE PREÇOS nº 005/2016 
– Objeto: Obras de Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva na localidade de Lagoa grande, Objeto do CTR nº 
1020672-48/2014/ME/CAIXA, conforme Edital. Abertura: 05.10.2016, às 9:00 hs; Informações e edital poderão ser ad-
quiridos na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 16 de setembro de 
2016. Joaquim J. Marques da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho torna público, abertura da licitação: Edital TOMADA DE PREÇOS nº 004/2016 
– Objeto: Obras de Recuperação e Reforma de Praças na sede do município, conforme Edital. Abertura: 26.09.2016, às 
09:00 hs Informações e edital poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro.Tabocas 
do Brejo Velho - Bahia, 06 de Setembro de 2016. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão de Licitação
 

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2892     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   01 de setembro de 2016

 
 

 

  
    
   
  
  
 

 
 
 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO nº 064/2016 
 
Os abaixo assinados, de um lado como contratante, a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da 
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo 
Velho – BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. 
Humberto Pereira da Silva, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF nº 378.672.615-91 e da CI/RG nº 
03703274 70 SSP/BA, residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 – Centro – Tabocas do Brejo Velho – 
Bahia e, de outro lado, como contratada, a Empresa SUELY DOS SANTOS GONÇALVES - ME 
(SUPERMERCADO SOUZA), pessoa jurídica de direito privado, com sede a Rua México, s/n, Bairro Centro, na 
Cidade de Tabocas do Brejo Velho- Ba inscrita no CNPJ nº 12.158.946/0001- 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 nº 005.599.695-70, residente e domiciliado na Rua México, s/n casa, 
Bairro Alto Bela Vista, Tabocas do Brejo Velho - Bahia, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao 
contrato nº 064/2016, datado de 12/01/2016, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições 
estabelecidas no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 026/2015 homologado pelo Prefeito Municipal no dia 
11/01/2016 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e 
Utensílios para Copa e Cozinha, destinados às Secretarias Municipais e demais Repartições do Município de 
Tabocas do Brejo Velho, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica reajustado 
em 25% (vinte e cinco por cento) o Item nº 01 do Lote IV (Leite Integral) do Pregão Presencial nº 026/2015, 
passando do preço unitário de R$ 19,30 (dezenove reais e trinta centavos) para R$ 24,12 (vinte e quatro reais e doze 
centavos) o quilo; Considerando que ainda resta um saldo de 400 (quatrocentos) quilos a serem fornecidos, totalizando 
o valor de R$ 1.928,00 (hum mil novecentos e vinte e oito reais), e assim, alterando o valor do contrato, que passará a 
ser o valor estimado de R$ 225.988,00 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais), com base no 
IPCA da FIBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), além de notas fiscais de entrada fornecidas pela 
contratada; com base no contrato nº 064/2016, cláusula Segunda, e ainda fundamentada no art. 65 da Lei nº 8666/93. 
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, 30 de agosto de 2016. Humberto Pereira da Silva, Prefeito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2891     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   31 de agosto de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2886     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   26 de agosto de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2878     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   18 de agosto de 2016

AVISO DE LICITAÇÃOCARTA-CONVITE 010/2016A

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão deLicitação, torna público para conhecimento 
de quem possa interessar que estáaberta a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº  010/2016  – Objeto:Obras 
de construção do muro do Cemitério na Localidade de Juazeiro, nointerior   deste   município,   conforme   Edital   e   
anexos.  Recebimento   daspropostas   dia  25/08/2016,   às   09:00   horas.   O   Convite   completo   poderá   seradquirido 
na Prefeitura Municipal, Praça Municipal nº 86 - Centro. Tabocas doBrejo   Velho,   17   de   Agosto   de   2016   -   Joaquim   
José   Marques   da   Silva   -Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2875     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   15 de agosto de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2861     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   01 de agosto de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2857     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   28 de julho de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2854     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   25 de julho de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2851     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   22 de julho de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2843     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   14 de julho de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2840     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   11 de julho de 2016

HOMOLOGAÇÃO
Tomada de Preços 003/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após recebimento do Parecer Jurídico refe-
rente ao Processo Licitatório Tomada de Preços nº 003/2016, tendo como objeto: Obras de Engenharia para Conclusão 
da Construção de Unidade de Ensino Infantil tipo “C”, na sede do Município, em Atendimento ao Programa Pro 
Infância do FNDE, conforme Edital e anexos, vem através deste Homologar o objeto da referida licitação à empresa 
LAURI CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 10.748.373/0001-07, vencedora do certame com o valor global de R$ 
352.933,65 (trezentos e cinquenta e dois mil e novecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos); E Autorizo 
que sejam tomadas as devidas providências para contratação da mesma. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 30 de junho de 
2016. Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2016

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público, Edital Pregão Presencial nº 012/2016 – Objeto: Aquisi-
ção de Brinquedos e Materiais Pedagógicos para a Secretaria de Educação, conforme Edital e anexos. Abertura dia 
22/07/2016, às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, situada na Praça 
Municipal, 86, centro, CEP. 47.760-000.Tabocas do Brejo Velho, 07 de julho de 2016. Joaquim J. Marques da Silva - Pre-
goeiro.
 

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2837     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   08 de julho de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2836     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   07 de julho de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2826     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   27 de junho de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2826     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   27 de junho de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2813     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   14 de junho de 2016

 
 

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 142 de 13/06/2016 – OBJETO – Realização dos 
Festejos Juninos nos dias 17 e 18/06/2016 na sede do município, Valor Global R$ 
75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais), para execução total dos serviços 
contratado. Vigência: até 12/07/2016 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 
043/2016, Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 010/2016, em conformidade 
com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 13 de Junho de 2016. Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito. 
 

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2809     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   10 de junho de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2807     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   08 de junho de 2016

 
 

 

  
    
   
  
  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE nº 006/2016 
 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna 
público para conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob modalidade Carta 
Convite, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 006/2016 – OBJETO: Contratação 
de empresa para execução de Obras de Ampliação do Cemitério na sede do Município, 
conforme descritos no anexo I do Edital. Tipo: Menor Preço Global. Recebimento das propostas 
dia 16/06/2016, 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, 07 de junho 
de 2016. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2016 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público, Edital Pregão Presencial nº 
011/2016 – Objeto: Prestação de serviços de digitalização de documentos pertencentes à 
Secretaria Municipal de Administração, conforme Edital e anexos. Abertura dia 20/06/2016, 
às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, situada 
na Praça Municipal, 86, centro, CEP. 47.760-000.Tabocas do Brejo Velho, 07 de junho de 2016. 
Joaquim J. Marques da Silva - Pregoeiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2805     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   06 de junho de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2793     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   25 de maio de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2792     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   24 de maio de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2791     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   23 de maio de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2784     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   16 de maio de 2016

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 213/2014 

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 08 de Novembro de 2016. 
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, 12 de Maio de 
2016, Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 

 

 

 

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2782     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   13 de maio de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2780     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   11 de maio de 2016

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna público para conheci-
mento de quem possa interessar que está aberta, sob modalidade Carta Convite, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA 
CONVITE nº 005/2016 – OBJETO: Contratação de empresaspara execução das seguintes obras: Reforma do Prédio 
da Delegacia na sede do município;e Reforma de Quadra Poliesportiva, na localidade de Barra do Peixinho, no 
interiordo Município, conforme descritos no anexo I do Edital. Tipo: Menor por LOTE.Recebimento das propostas 
dia 18/05/2016, 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, 10 de Maio de 2016. Joaquim José Marques da Silva - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2774     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   05 de maio de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2772     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   03 de maio de 2016

  

  
    
   
  
  
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO 
 
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 LP 
NASCIMENTO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.456.970/0001-45 com sede à Rua Reinaldo Pimentel 
s/n - Centro, na cidade de Catolândia – Bahia, neste ato representado pelo Proprietário o Sr. Lucas Porto 
Nascimento, portador da cédula de identidade nº 0369851471 SSP/BA e CPF nº 485.814.885-87, 
acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 056/2016, datado de 04/01/2016, 
nos termos da Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e nas cláusulas prevista neste instrumento , 
tendo como objeto: Serviços de digitalização de documentos (laudas), pertencentes a Secretaria 
Municipal de Administração, 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 056 datado de 04.01.2016, para 30 de junho de 2016. CLÁUSULA SEGUNDA – 
Considerando que a Contratada manterá os mesmos preços, e o Município visando a economicidade da 
despesa, prorroga-se a prestação dos serviços e aditiva em 25% (vinte e cinco por cento) os quantitativos 
do contrato nº 056/2016, datado de 04.01.2016, totalizando o valor de R$ 1.998,00 (hum mil novecentos e 
noventas e oito reais), e assim, alterando o valor do contrato, que passará a ser o global de R$ 9.990,00 
(nove mil novecentos e noventa reais), com fundamento no § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.663/93. CLÁUSULA 
TERCEIRA - 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, 25 de Abril de 2016. Humberto 
Pereira da Silva. 

 
 
 

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, o Sr. GUTTO MARCUS VIANA DE 
SOUZA, brasileiro, maior, solteiro, Odontologista, inscrita no CPF sob o nº 023.155.295-57, e RG nº 
0955892794 SSP/BA e CRO-BA nº 12.599, residente e domiciliado a Rua Joaquim Inácio nº 116 – centro, 
na cidade de Santa Maria da Vitória - Bahia, resolvem de comum acordo rescindir o contrato nº 037/2016 
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 037/2016, datado de 04/01/2016, tendo como objeto: Serviços 
Profissionais de Odontologista, no Programa de Saúde da Família – PSF, na sede do Município, 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 presente. Tabocas do Brejo Velho 
- Bahia, 29 de abril de 2016. Humberto Pereira da Silva, Prefeito.  
 
 

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2766     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   28 de abril de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2758     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   20 de abril de 2016

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de 
Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar que está 
aberta, sob modalidade Carta Convite, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA 
CONVITE nº 004/2016 – OBJETO: Contratação de empresa para execução 
de Obras de Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva, e Piso Rustico 
no Pátio da Escola Rui Barbosa, na sede do Município, conforme descritos 
no anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 29/04/2016, 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, 19 de abril de 2016. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. 
 

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2753     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   15 de abril de 2016

 
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 124 de 04/04/2016 – OBJETO: Construção de Muro e Piso Rústico na Escola 
Reino da Alegria, na sede do Município; e Construção de Muro do Cemitério da 
localidade de Curral Velho, no interior do Município. Valor Global: R$ 37.795,97 (trinta e 
sete mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos). Vigência: até 
30/09/2016 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 013/2016, Licitação Carta Convite nº 
002/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 04 de abril de 
2016. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: EVANILTON NOVAES TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 03.049.862/0001-05 - Contrato nº 125 de 04/04/2016 – Valor Global R$ 
29.393,29 (vinte e nove mil trezentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos), para 
execução total das obras. Vigência: até 30/09/2016 – OBJETO: Serviços de Reforma da 
Quadra Poliesportiva em frente à Câmara Municipal de Vereadores na sede do Município. 
BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 013/2016, Licitação Modalidade Carta Convite nº 
002/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho, 04 de abril de 2016. 
– Humberto Pereira da Silva – Prefeito 
 

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2745     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   07 de abril de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2744     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   06 de abril de 2016

 
 

ERRATA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 033/2016 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 021/2016 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer 
da Comissão de Licitação, sob o Processo Administrativo nº 033/2016 e 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 021/2016, tendo como objeto: ONDE SE 
LÊ: Serviços Profissionais de Farmacêutico, na Farmácia Básica do Município, 
com carga horária de 20 (vinte) horas semanais e Serviços Profissionais de 
Farmacêutico, na Farmácia do Hospital Municipal, com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais, na sede do Município. LEIA – SE Serviços Profissionais de 
Farmacêutico, na Farmácia Básica do Município, com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais e Serviços Profissionais de Farmacêutico, para atendimento ao 
Programa NASF – Núcleo de Apoio da Saúde da Família, com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, na sede do Município. Ratifica, Homologa e autoriza contratar o 
Sr. Marlucio Laranjeira Barbosa, brasileiro, maior, solteiro, farmacêutico, inscrito no 
CPF sob o nº 531.471.705-00, e RG nº 05852515-76 SSP/BA e CRF-BA nº 4897, no 
valor estimado de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais), para o período contratado, 
sendo dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de 
conformidade com os elementos constantes do processo administrativo nº 033/2016 e 
do processo de inexigibilidade de licitação nº 021/2016, nas condições apresentadas. 
Tabocas do Brejo Velho - Ba, 31 de março de 2016. Humberto Pereira da Silva – 
Prefeito. 

 
 

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2739     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   01 de abril de 2016

 
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 099 de 16/03/2016 – OBJETO: Contratação de empresa para execução dos 
Serviços de Reforma do Prédio do CRAS na sede do Município de Tabocas do Brejo 
Velho. Valor Global: R$ 21.844,54 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e 
cinquenta e quatro centavos). Vigência: até 15/06/2016 – BASE LEGAL: Processo 
Administrativo nº 011/2016, Licitação Carta Convite nº 001/2016, em conformidade com a Lei 
8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 16 de março de 2016. Humberto Pereira da Silva - 
Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA CYNTIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.675.811/0001-
31 - Contrato nº 100 de 16/03/2016 – OBJETO – Contratação de empresa para execução 
dos Serviços de Reformas do Parquinho Municipal na sede do município. Valor Global R$ 
13.288,56 (treze mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), para o período 
contratado. Vigência: 15/06/2016 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 011/2016, 
Licitação Modalidade Carta Convite nº 001/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93. 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 16 de março de 2016. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: EVANILTON NOVAES TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 03.049.862/0001-05 - Contrato nº 101 de 16/03/2016 – Valor Global R$ 
35.468,95 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), 
para execução total das obras. Vigência: até 15/06/2016 - OBJETO – Contratação de 
empresa para execução dos Serviços de Reforma da Biblioteca Municipal e Quadra 
Poliesportiva na sede do Município. BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 011/2016, 
Licitação Modalidade Carta Convite nº 001/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93. 
Tabocas do Brejo Velho, 16 de março de 2016. – Humberto Pereira da Silva – Prefeito 
 
 

ERRATA 
RESUMO DE CONTRATO 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.418.104/0001-34, Contrato nº 094 de 01/03/2016 – OBJETO – Prestação de serviços de 
consultoria em gestão administrativa, serviços de escritório administrativos na elaboração de 
projetos e planos de trabalho, acompanhamento e cadastramento de pleitos junto ao SICONV 
para captação de recursos junto ao governo federal e entidades paraestatais. ONDE SE LÊ: 
Valor Estimado R$ 15.000,00 (quinze mil  reais), LEIA – SE: R$: 12.000,00 (doze mil reais) 
sendo pago em 08 parcelas iguais no valor de R$ 1.500,00 ( hum mil e quinhentos reais). 
Vigência: 31/10/2016 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 012/2016, Licitação de 
Inexigibilidade nº 004/2016, em conformidade com o Art. 25, Inciso II da Lei 8.666/93. Tabocas 
do Brejo Velho, 01 de Março de 2016. – Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2716     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   09 de março de 2016

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.
CONTRATADA: LUMAVI TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.689.257/0001-44 
- Contrato nº 084 de 02/02/2016 – OBJETO Prestação de Serviços de Manutenção, Higienização e Conservação das Escolas da Rede 
Pública do Município de Tabocas do Brejo Velho. Valor global: R$ 532.880,50 (quinhentos e trinta e dois mil oitocentos e oitenta re-
ais e cinquenta centavos) para o período contratado. Vigência: até 31/12/2016. BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 003/2016, 
Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 003/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de 
fevereiro de 2016. Humberto Pereira da Silva - Prefeito.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 005/2016

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 005/2016, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de coleta, transporte e o descarte na 
destinação final de resíduos de serviços de saúde classificados dos A, B e E, conforme Resolução CONAMA 358/05, provenientes das 
instalações e atividades das Unidades de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme descrito no Anexo I do Edital. 
Homologa o resultado à empresa RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA – CNPJ nº 02.524.491/0003-67, a qual foi vence-
dora do certame com o valor global de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho 
- Bahia, 07 de março de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2700     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   22 de fevereiro de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2693     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   15 de fevereiro de 2016

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2682     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   04 de fevereiro de 2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 006/2016
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 002/2016

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da Comissão de Licitação, sob o Processo Admi-
nistrativo nº 006/2016 e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 002/2016, tendo como objeto: Serviços de Atendimento Médico no 
Programa de Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde da Família, no Distrito de Mariquita, interior do Município de Tabocas 
do Brejo Velho, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; Ratifica, Homologa e autoriza contratar o Dr. FERNANDO 
JUSTINO CALDAS GARCIA, brasileiro, maior, casado, médico, inscrito no CPF sob o nº 110.777.435-72, e RG nº 0080312071 
SSP/BA e CRM-BA nº 6.429, no valor estimado de R$ 181.500,00 (cento e oitenta e um mil e quinhentos reais), para o período 
contratado,sendo dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de conformidade com os elementos cons-
tantes do processo administrativo nº 006/2016 e do processo de inexigibilidade de licitação nº 002/2016, nas condições apresentadas. 
Tabocas do Brejo Velho - Ba, 01 de fevereiro de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

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

GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

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

Ano X  Nº 2662     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   15 de janeiro de 2016

 
 

ESTADO DA BAHIA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 
   CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28 
  www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br  
 Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)657-2148-PABX Fax:657-2160 
 CEP.: 47 760-000             -        Tabocas do Brejo Velho       -     Bahia. 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. 
 
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 contratado Dr. Wagner Mendes da Encarnação, brasileiro, maior, casado, médico, 
inscrito no CPF sob o nº 002.949.597-00, e RG nº 2.523.903 SSP/GO e CRM-BA nº 16.903, residente e domiciliado à 
Rua Presidente Dutra s/n – centro, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - Bahia , acordam e ajustam firmar o presente 
TERMO ADITIVO ao contrato nº 023/2015, datado de 02/01/2015, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e 
das cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Contrato e Inexigibilidade nº 031/2014, homologado pelo 
Prefeito Municipal no dia 30/12/2014 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Serviços de 
Atendimento Médico no Programa de Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde da Família, no distrito de 
Mariquita, interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato de nº 023 datado de 02.01.2015, para 29 de Fevereiro de 2016. 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 Dezembro de 2015. Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 

 
 

 

RESUMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 005/2016 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2016 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da 
Comissão de Licitação, sob o Processo Administrativo nº 005/2016 e INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO nº 001/2016, tendo como objeto: Serviços Profissionais de Odontologista, 
no Programa de Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde do Distrito de 
Mariquita, interior do Município, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 
Ratifica, Homologa e autoriza contratar a Odontologista CRISTINA BATISTA DE 
OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o nº 035.556.345-26, e RG nº 1389592006 SSP/BA e CRO-
BA nº 14.063 - Do Valor: R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) por mês, totalizando o valor 
estimado de R$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais), para o período contratado, 
sendo dispensada a licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de conformidade 
com os elementos constantes do processo administrativo nº 005/2016 e do processo de 
inexigibilidade de licitação nº 001/2016, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - 
Ba, 01 de fevereiro de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, torna público para conhecimento de quem possa interes-
sar que está aberta, sob modalidade de PREGÃO, a seguinte Licitação: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 
004/2015 – OBJETO: Aquisição de Peças e Serviços, para a Manutenção Corretiva e Preventiva de Veícu-
los, Máquinas e Equipamentos do Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme descritos no anexo I do 
Edital. Recebimento das propostas dia 25/02/2016, 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, 
11 de Fevereiro de 2016. Joaquim José Marques da Silva – Pregoeiro Municipal.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONTRATADA: INS-
TITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA – ME inscrita no CPNJ o nº 63.079.198/0001-60, 
Contrato nº 081 de 01/02/2016 – OBJETO: Serviços de Atendimento Médico Especializado em Psiquiatria, 
no Hospital Municipal, na sede do Município. Valor Estimado R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), sendo 
pago em 11 parcelas iguais no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais) Vigência: 31/12/2016 – BASE LEGAL: 
Processo Administrativo nº 007/2016, Licitação de Inexigibilidade nº 003/2016, em conformidade com o Art. 
25, Inciso II da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho, 01 de Fevereiro de 2016. – Humberto Pereira da Silva – 
Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 005/2016

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público, Edital Pregão Presencial nº 005/2016 – 
Objeto: Contratação de empresa especializada nos serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação 
final de resíduos de serviços de saúde classificados dos A, B e E, conforme Resolução CONAMA 358/05, 
provenientes das instalações e atividades das Unidades de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, 
conforme descrito no Anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 03/03/2016, às 09:00 horas. O Edital 
completo poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Praça Municipal nº 86 - 
Centro. Tabocas do Brejo Velho, 19 de Fevereiro de 2016. Joaquim J. Marques da Silva – Pregoeiro Municipal.

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial 006/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após analise e 
parecer jurídico sobre as documentações da Licitação modalidade Pregão Presencial sob o 
nº 006/2016, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de 
serviços de confecção de adesivos, banner, cartazes, faixas, placas, outdoor, conjunto de 
uniformes esportivos, brindes esportivos e vestuários de uso Hospitalar, conforme Edital 
e anexos; veem através deste Homologar o objeto da referida licitação à empresa WELLING-
TON NUNES HIPÓLITO DA SILVA - ME, CNPJ nº 02.537.532/0001-98, a qual foi vencedo-
ra do certame com o valor global de R$ 153.900,00 (cento e cinquenta e três mil e novecentos 
reais). Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 06 de abril de 2016. Humberto Pereira da Silva - Prefeito 
Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho torna público, abertura da licitação: Edital TOMADA DE PREÇOS nº 002/2016 
– Objeto: Obras de Engenharia para Conclusão da Construção de Unidade de Ensino Infantil tipo “C”, na sede do  Mu-
nicípio em Atendimento ao Programa Pro Infância do FNDE, conforme Edital. Abertura: 16.05.2016, às 09:00 hs Infor-
mações e edital poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho 
- Bahia, 27 de Abril de 2016. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2016

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da Licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 008/2016, tendo como objeto: Serviços de locação de veículos para transportes de alunos do Ensi-
no Básico, Ensino Fundamental e Ensino Médio, das escolas da sede e interior do Município, conforme especificações 
contidas no anexo I do Edital. Homologa e Adjudica o resultado, à empresa SORRISO TRANSPORTES E EMPREEN-
DIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.434.015/0001-56, sendo vencedora do certame com o valor total 
estimado de R$ 752.500,00 (setecentos e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), nas condições apresentadas. Tabocas 
do Brejo Velho - Bahia, 25 de abril de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

 
 

RESUMO DE CONTRATO nº 131/2016 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.434.015/0001-56 - Contrato nº 131 de 02/05/2016 – 
OBJETO – Serviços de locação de veículos para transportes de alunos do Ensino 
Básico, Ensino Fundamental e Ensino Médio, das escolas da sede e interior do 
Município. Valor Global R$ 752.500,00 (setecentos e cinquenta e dois mil e quinhentos 
reais), para o período contratado. Vigência: até 31/12/2016 – BASE LEGAL: Processo 
Administrativo nº 016/2016, Licitação modalidade Pregão Presencial nº 008/2016, em 
conformidade com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho, 02 de Maio de 2016. – 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público Edital Pregão Presencial nº 009/2016 – Objeto: Aquisi-
ção de 30 (trinta) Armarios de Aço EA-302, bitola 26 ou 24, altura 1,70mts, largura 0,73cm, profundidade 0,32cm e 
Cor cinza claro, destinados às Escolas da Rede Pública deste Município, conforme Edital. Recebimento das Propostas 
25.05.2016, às 09:00 hs. O edital completo poderá ser adquirido na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 12 de maio de 2016 - Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro Municipal.

 
RESUMO DE CONTRATO 

 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: Marlucio Laranjeira Barbosa, brasileiro, maior, solteiro, farmacêutico, inscrito 
no CPF sob o nº 531.471.705-00, e RG nº 05852515-76 SSP/BA e CRF-BA nº 4897- Contrato 
nº 129 de 02/05/2016 – OBJETO – Serviços Profissionais de Farmacêutico visando 
estruturar e prestar assistência farmacêutica no Centro de Abastecimento Farmacêutico 
nas Unidades Básicas de Saúde implementado por meio do programa QUALIFAR-SUS. 
Valor: R$1.895,00 (um mil e oitocentos e noventa e cinco reais) por mês, totalizando o valor 
estimado de R$ 7.580,00 (sete mil e quinhentos e oitenta reais), para o período contratado. 
Vigência: até 31/08/2016 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 02 de maio de 2016. Humberto Pereira da Silva - 
Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA CYNTIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.675.811/0001-
31 - Contrato nº 132 de 09/05/2016 – OBJETO – Contratação de empresa para execução 
dos Serviços de Construção de Piso Rústico no Pátio da Escola Rui Barbosa, na sede do 
Município. Valor Global R$ 25.340,54 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais e cinquenta 
e quatro centavos), para o período contratado. Vigência: 06/08/2016 – BASE LEGAL: 
Processo Administrativo nº 039/2016, Licitação Modalidade Carta Convite nº 004/2016, em 
conformidade com a Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 09 de maio de 2016. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: LAURI CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurídica de direto privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 10.748.373/0001-07 - Contrato nº 133 de 09/05/2016 – OBJETO – Contratação 
de empresa para execução dos Serviços Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva 
na Escola Rui Barbosa, na sede do Município .Valor Global R$ 120.735,21 (cento e vinte mil 
setecentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), para o período contratado. Vigência: 
06/08/2016 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 039/2016, Licitação Modalidade Carta 
Convite nº 004/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 09 
de maio de 2016. Humberto Pereira da Silva - Prefeito 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
CARTA-CONVITE nº 005/2016 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de 
preços da Licitação na modalidade Carta Convite nº 005/2016, tendo como objeto: 
Contratação de empresas para execução das seguintes obras: Lote I - Reforma do 
Prédio da Delegacia na sede do município; Lote II - Reforma de Quadra Poliesportiva, 
na localidade de Barra do Peixinho, no interior do Município, conforme descriminações 
contidas no anexo I do Edital. Homologa e Adjudica o resultado às empresas: 
CONSTRUTORA SHANDAI LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.291.114/0001-87 a 
qual foi a vencedora do LOTE I com o valor global de R$ 15.793,06 (quinze mil setecentos e 
noventa e três reais e seis centavos) e a EVANILTON NOVAES TRANSPORTES E 
SERVIÇOS LTDA ME. – CNPJ nº 03.049.862/0001-05, a qual foi a vencedora do LOTE II 
com o valor global de R$ 28.144,38 (vinte e oito mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e 
oito centavos), nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 23 de Maio de 
2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 

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 134 de 09/05/2016 – 
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$1.500,00 (hum e mil e quinhentos reais) por mês, totalizando o 
valor global de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para o período contratado. 
Vigência: até 30/09/2016 – BASE LEGAL: Em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 09 de Maio de 2016. Humberto Pereira da Silva 
- Prefeito. 
 
 

                                 RESUMO DE CONTRATO 
 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA SHANDAI LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.291.114/0001-87-Contrato nº 135 de 23/05/2016 – OBJETO: Contratação de empresas 
para execução das seguintes obras: Reforma do Prédio da Delegacia na sede do 
município. Valor Global: R$15.793,06 (quinze mil setecentos e noventa e três reais e seis 
centavos). Vigência: até 20/08/2016 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 041/2016, 
Licitação Carta Convite nº 005/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93.Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 23 de maio de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: EVANILTON NOVAES TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 03.049.862/0001-05-Contrato nº 136 de 23/05/2016 – Valor Global R$ 
28.144,38 (vinte e oito mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), para 
execução total das obras. Vigência: até 20/08/2016– OBJETO: Contratação de empresa para 
execução dos Serviços de Reforma de Quadra Poliesportiva, na localidade de Barra do 
Peixinho, no interior do Município . BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 041/2016, 
Licitação Modalidade Carta Convite nº 005/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93. 
Tabocas do Brejo Velho, 23 de maio de 2016. – Humberto Pereira da Silva – Prefeito 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 044/2016 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 026/2016 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do 

parecer da Comissão de Licitação, sob o Processo Administrativo nº 044/2016 e 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 026/2016, tendo como objeto: Serviços 
Profissionais de Enfermagem, no Programa de Saúde da Família – PSF, na 
Unidade de Saúde da Família com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais e Serviços Profissionais de Enfermagem, como plantonista noturno 
12 (doze) horas no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva, na sede do 
Município. Ratifica, Homologa e autoriza contratar o Sra.Amanda Mendonça Santos, 
brasileira, maior, solteira, enfermeira, inscrita no CPF sob o nº 037.361.775-50, e RG nº 
1497331510 SSP/BA e COREM-BA nº 429.532, no valor estimado de R$ 19.600,00 
(dezenove mil e seiscentos reais), para o período contratado, sendo dispensada a 
licitação com base na Lei 8.666/93, artigo 25, Inciso II, e de conformidade com os 
elementos constantes do processo administrativo nº 044/2016 e do processo de 
inexigibilidade de licitação nº 026/2016, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo 
Velho - Ba, 31 de Maio de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial nº 010/2016 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após 
analise e parecer jurídico sobre as documentações da Licitação modalidade 
Pregão Presencial sob o nº 010/2016, tendo como objeto: Contratação de 
empresa especializada para Realização dos Festejos Juninos, na sede do 
Município de Tabocas do Brejo Velho, nos dias 17 e 18/06/2016, 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$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais). 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 10 de julho de 2016. Humberto Pereira da 
Silva - Prefeito Municipal. 
 
 
 
    AVISO DE LICITAÇÃO 
   TOMADA DE PREÇO nº 003/2016    
    
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público, Edital de 
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2016 – Objeto: Obras de Conclusão da 
Construção de Unidade de Ensino Infantil tipo “C”, na sede do Município, 
em Atendimento ao Programa Pro Infância do FNDE, conforme Edital. 
Abertura: 27.06.2016, às 9:00 hs Informações e edital poderão ser adquiridos 
na Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho, 08 
de junho de 2016. Joaquim J. Marques da Silva - Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna público para conhecimen-
to de quem possa interessar que está aberta, sob modalidade Carta Convite, o EDITAL CARTA CONVITE nº 007/2016 
– OBJETO: Contratação de empresapara execução de Obras de Pavimentação em Paralelepipedo,na sede do Muni-
cípio, conforme descritos no anexo I do Edital.Tipo: Menor Preço Global.Recebimento das propostas dia 04/07/2016, 
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, 23 de Junho de 2016. Joaquim José Marques da Silva - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
CARTA-CONVITE nº 006/2016 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de 
preços da Licitação na modalidade Carta Convite nº 006/2016, tendo como objeto: 
Contratação de empresa para execução de Obra de Ampliação do Cemitério na sede 
do Município, conforme descriminações contidas no anexo I do Edital. Homologa e Adjudica 
o resultado à empresa: EVANILTON NOVAES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME. – 
CNPJ nº 03.049.862/0001-05, a qual foi a vencedora do certame com o valor global de R$ 
108.362,54 (cento e oito mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro 
centavos), nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 21 de Junho de 
2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

RESUMO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.
CONTRATADA: REINAN LIMA DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.619.130/0001-20 Contrato nº 154 de 
01/07/2016 – OBJETO: Serviços de Instalação, Fornecimento e Manutenção de Sinal de acesso à Internet, modali-
dade TCP-IP, 20 mb, para a Secretaria Municipal de Ação Social e CRAS, na sede do Município. Valor Mensal R$ 
2.140,00 (dois mil e cento e quarenta reais) por mês, totalizando o valor global de R$ 6.420,00 (seis mil e quatrocentos e 
vinte reais), para o período contratado. Vigência: até 30/09/2016. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 01 de julho de 2016. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de 
Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar que está aberta, 
sob modalidade Carta Convite, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 
008/2016 – OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras de 
Construção de Quadra Poliesportiva, na localidade de Juazeiro, interior do 
Município, conforme descritos no anexo I do Edital. Tipo: Menor Global. Recebimento 
das propostas dia 15/07/2016, 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, 07 de Julho de 2016. Joaquim José Marques da Silva 
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 
 

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, REDE CONNECT TELECOM LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o 
nº 12.664.949/0001-75, com sede à Avenida Copacabana nº 382 – Bairro Manoel 
Caculé – Caculé - Bahia, neste ato representado pelo Sócio Sr. Vanderlan Gonçalves 
da Silva, portadora do RG n.º 0847747468 SSP/BA e CPF n.º 043.910.626-58, 
resolvem de comum acordo rescindir o contrato nº 089/2016 que, mutuamente, 
aceitam e outorgam, a saber: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Com base na 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, e ainda conforme os dispostos da Lei nº 8.666/93, 
Art. 79, Inciso II, fica rescindido, a partir desta data, o contrato nº 089/2016, datado de 
02/02/2016, tendo como objeto: Serviços de Instalação, Fornecimento e 
Manutenção de Sinal de acesso à Internet, modalidade TCP-IP, para a Secretaria 
Municipal de Assistência Social e CRAS, na sede 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, 30 de Junho de 2016. Humberto Pereira da Silva, Prefeito. 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO nº 145/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CONTRATADA: LAURI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.748.373/0001-07 Contrato nº 145 de 
01/07/2016 – OBJETO – Obras de Engenharia para Conclusão da Construção de Unidade de Ensino Infantil tipo “C”, 
na sede do  Município em Atendimento ao Programa Pro Infância do FNDE. Valor Estimado R$ 352.933,65 (trezentos 
e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos). Vigência: 180 dias – BASE LEGAL: 
Processo Administrativo nº 047/2016, Licitação Tomada de Preços nº 003/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93. 
Tabocas do Brejo Velho, 01 de Julho de 2016. Hamberto Pereira da Silva – Prefeito.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO nº 161/2015

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 CONTRA-
TANTE, e do outro lado a empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA, empresa Jurídica de Direito Pri-
vado, 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 denomina-
da CONTRATADA, e de conformidade, com os elementos constantes da Tomada de Preços nº. 005/2015, 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 161/2015, datado de 16/07/2015, tendo como objeto: Obras de Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva na 
localidade de Lagoa grande, Objeto do CTR nº 1020672-48/2014/ME/CAIXA – Implantação e modernização de infra-
estrutura Esportiva, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de 
vigência do contrato de nº 161 datado de 16.07.2015, para 27 de Dezembro de 2016. 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 
julho de 2016. Humberto Pereira da Silva.

                                                                         

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE 009/2016

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna público para conheci-
mento de quem possa interessar que está aberta a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 009/2016 – Objeto: 
Obras de construção de bases em concreto para caixas d’água nas localidades de Curral Velho e Olho D’agua do Alexan-
dre, no interior deste município, conforme Edital e anexos. Recebimento das propostas dia 01/08/2016, às 09:00 horas. 
O Convite completo poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal, Praça Municipal nº 86 - Centro. Tabocas do Brejo 
Velho, 21 de julho de 2016 - Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE 009/2016

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna público para conheci-
mento de quem possa interessar que está aberta a seguinte Licitação: EDITAL CARTA CONVITE nº 009/2016 –  ONDE 
SE LÊ: Objeto: Obras de construção de bases em concreto para caixas d’água nas localidades de Curral Velho e Olho 
D’agua do Alexandre, no interior deste município, conforme Edital e anexos. LEIA-SE:  Obras de construção de bases 
em concreto para caixas d’água nas localidades de Curral Velho, Olho D’agua do Alexandre e Assentamento Senhor do 
Bonfim, no interior deste município, conforme Edital e anexos. Recebimento das propostas dia 01/08/2016, às 09:00 
horas. O Convite completo poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal, Praça Municipal nº 86 - Centro. Tabocas do 
Brejo Velho, 21 de julho de 2016 - Joaquim José Marques da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE nº 008/2016

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da Licitação na modalida-
de Carta Convite nº 008/2016, tendo como objeto: Contratação de empresa para execução de obras de Construção de 
Quadra Poliesportiva, na localidade de Juazeiro, interior do Município, conforme descriminações contidas no anexo I do 
Edital. Homologa e Adjudica o resultado à empresa: CONSTRUTORA SCN inscrita no CNPJ nº 07.085.468/0001-75, a 
qual foi a vencedora do certame com o valor global de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), nas condições apresenta-
das. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 20 de Julho de 2016. 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 156 de 
11/07/2016 – OBJETO: Contratação de empresa para execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, na sede 
do Município. Valor Global: R$ 92.194,24 (noventa e dois mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). 
Vigência: até 31/12/2016 – Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 11 de Julho de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito

RESUMO DE CONTRATO nº 158/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.
CONTRATADA: JOBSON DE OLIVEIRA NOVAIS & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 22.090.980/0001-01. 
Contrato nº 158 de 28/07/2016 – OBJETO: Aquisição de Brinquedos e Materiais Pedagógicos para a Secretaria de 
Educação. Valor Global R$ 10.789,20 (dez mil e setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos); Vigência 60 Dias – 
BASE LEGAL: Processo administrativo nº 053/2016, do PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2016, 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, 28 de 
Julho de 2016. Humberto Pereira da Silva - Prefeito.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.
CONTRATADA: Myrla Cristie Nere Jesus, inscrito no CPF sob o nº 061.660.875-60 e COREN-BA nº 486.065 - Contrato 
nº 159 de 28/07/2016 – OBJETO: Serviços de Atendimento de Enfermagem no Programa de Saúde da Família – PSF, 
na Unidade de Saúde da Família, no Bairro Taboquinha, na sede do Município de Tabocas do Brejo Velho. Valor: RS: 
2.150,00 (dois mil e cento e cinquenta reais) por mês, totalizando o valor global de R$ 6.450,00 (seis mil e quatrocentos 
e cinqüenta reais), para o período contratado. Vigência: até 31/10/2016 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 
24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 28 de julho de 2016. Humberto Pereira da Silva - Prefeito.

  

  
    
   
  
  
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO nº 224/2015 
 
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 SOUZA E 
BONFIM LTDA - ME, com sede à Rua Açudina nº 219 – Bairro Malvão, na cidade de Santa Maria da 
Vitória - Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 10.715.767/0001-50, neste ato representada por seu representante o 
Sr. Wanderlei Correia Santos, Procurador, portador do CPF nº 186.306.935-68 e da CI/RG nº 01806820 08 
SSP/BA, acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 224/2015, datado de 
16/12/2015, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no 
Edital de Licitação Tomada de Preços nº 007/2015 homologado pelo Prefeito Municipal no dia 16/12/2015 e 
nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Obras de Construção de Cobertura de 
Quadras Poliesportiva em Escolas da Rede Pública no Interior do Município, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital, 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 224 datado de 16.12.2015, para 21 de Novembro de 2016. 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, 23 de Agosto de 2016. Humberto Pereira da Silva, Prefeito. 
 
 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
CARTA-CONVITE nº 010/2016 

 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de 
preços da Licitação na modalidade Carta Convite nº 010/2016, tendo como objeto: Obras de 
Cconstrução do muro do Cemitério na Localidade de Juazeiro, no interior deste 
município, conforme Edital e anexos. Homologa e Adjudica o resultado à empresa: 
EVANILTON NOVAES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME. – CNPJ nº 
03.049.862/0001-05, no valor global de R$ 26.161,00 (vinte e seis mil e cento e sessenta e 
um reais), nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 31 de Agosto de 
2016. 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 163 de 11/08/2016 – OBJETO: Obras de construção de bases em 
concreto para caixas d’água nas localidades de Curral Velho, Olho D’agua do 
Alexandre e Assentamento Senhor do Bonfim, no interior deste município. Valor 
Global: R$ 58.542,42 (cinquenta e oito mil e quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e 
dois centavos). Vigência: até 30/12/2016 – Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 11 de Agosto 
de 2016. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, através de sua Comissão de Licitação, torna público para conheci-
mento de quem possa interessar que está aberta, sob modalidade de CONVITE, a seguinte Licitação: EDITAL CARTA 
CONVITE nº 011/2016 – OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos de Iluminação Pública, para manutenção de Ruas, 
Avenidas, Praças e Jardim, da sede e do interior do Município, conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das 
propostas dia 20/09/2016, 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 2016. Joaquim José Marques 
da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO nº 175/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CONTRATADA: LAURI CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.748.373/0001-07 Contrato nº 175 de 03/10/2016 – 
OBJETO –Execução de obras de Recuperação e Reforma de Praças, na sede do município. Valor Estimado R$ 717.288,69 (setecentos 
e dezessete mil e duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Vigência: 90 dias – BASE LEGAL: Processo Adminis-
trativo nº 057/2016, Licitação Tomada de Preços nº 004/2016, em conformidade com a Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho, 03 de 
Outubro de 2016. Hamberto Pereira da Silva – Prefeito.
                                                                         

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, torna público para conhecimento de quem possa interessar que está 
aberta, sob modalidade de Pregão Presencial, a seguinte Licitação: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2016 – OB-
JETO: Aquisição de Peças e Serviços, para a Manutenção Corretiva e Preventiva de Ônibus Escolar do Município de 
Tabocas do Brejo Velho, conforme descritos no anexo I do Edital. Recebimento das propostas dia 26/10/2016, às 09:00 
horas. O  Edital completo poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Praça Municipal nº 
86 - Centro. Tabocas do Brejo Velho, 13 de outubro de 2016. Joaquim José Marques da Silva – Pregoeiro Municipal

 
ATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 005/2016 
 
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento da 
proposta da Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2016, Objeto: 
Obra de Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva na localidade de 
Lagoa  Grande, Objeto do CTR nº 1020672-48/2014/ME/CAIXA. 
Implantação e Modernização de Infraestrutura esportiva. Homologa e 
Adjudica o resultado à empresa LAURI CONSTRUTORA LTDA – CNPJ nº 
10.748.373/0001-07, a qual foi a vencedora do certame com o valor global de 
R$ 231.899,76 (duzentos e trinta e um mil e oitocentos e noventa e nove reais 
e setenta e seis centavos). Tabocas do Brejo Velho, 17 de Outubro de 2016. 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 134/2015 
 
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 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 
134/2015, datado de 04/05/2015, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação 
Tomada de Preço nº 002/2015 homologado pelo Prefeito Municipal no dia 
30/04/2015 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: 
Obras de Construção de Cobertura de Quadra Escolar, na sede do 
Município, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 134 datado 
de 04.05.2015, para 20 de fevereiro de 2017. CLÁUSULA SEGUNDA - As 
demais cláusulas do Contrato ora aditado, permanecem em vigor, mantidos 
todos os seus termos e constituindo com o presente, um só documento para 
todos os fins e efeitos legais. E por estarem justas e contratadas, assinam o 
presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e único efeito, na presença 
das testemunhas abaixo.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 03 de Outubro de 
2016. Humberto Pereira da Silva, Prefeito. 
 
 
 
 

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 213/2014 

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 02 de Maio de 2017. CLÁUSULA 
SEGUNDA - As demais cláusulas do Contrato ora aditado, permanecem em vigor, 
mantidos todos os seus termos e constituindo com o presente, um só documento para 
todos os fins e efeitos legais. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente 
Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e único efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 03 de Novembro de 2016, 
Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 

 

 

 


