
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

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

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Atendendo a uma solicitação do prefeito Termosires Neto, o 
técnico de estradas do Departamento Nacional de Infraestrutu-
ra de Transportes (DNIT), em Barreiras, Arquimedes Brandão, 
identificou e registrou os pontos onde devem ser instalados mais 
três redutores de velocidade do tipo ondulações transversais 
(quebra-molas) na BR-135, nas imediações dos bairros Barreiro 
Preto e Tamburiu (conhecido como Morada Nova) em Formosa 
do Rio Preto.
“Estamos confiantes de que a segunda etapa será efetivada rapi-
damente, a exemplo dos primeiros quatro quebra-molas coloca-
dos próximos à entrada da cidade, pois o comprometimento e 
competência da equipe do Dnit são muito evidentes. Agradeço 
ao Arquimedes pelo empenho e atenção à demanda que apre-
sentamos e queremos colaborar para viabilizar a execução do 
projeto com agilidade”, disse Termosires ao receber o técnico na 
cidade na última quarta-feira (01/11).
Os lugares onde já aconteceram acidentes graves na BR-135 
foram mostrados pelo prefeito para Arquimedes, junto com o 
assessor Zeca Bragadá e o Secretário Municipal de Agricultura, 
Eronides Batalha. Melhorar a segurança nesses locais é um com-
promisso de Termosires, devido à necessidade de prevenir aci-
dentes nessas áreas e dar mais tranquilidade para os moradores 
que utilizam ou atravessam a rodovia federal.
O prefeito acolhe assim, o pedido da população alinhado com a 
atuação do Legislativo Municipal, que também reivindica o in-
vestimento em redutores de velocidade na BR-135 no perímetro 
urbano do município, através de iniciativas como a dos vereado-
res Hildejane Leite e Meletinha que encaminharam ofício com 
a referida demanda para o Executivo Municipal e Governo do 
Estado, respectivamente.

Técnico do Dnit verifica pontos para 
instalar quebra-molas próximo ao Barreiro 

Preto e Morada Nova  
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO
 DA FUNDAÇÃO DO SERMUF

 
A Entidade Sindical, SERMUF- Sindicato dos Servidores Público Municipais de Formosa 
do Rio Preto Bahia, CNPJ 10.435.801.0001-33 convoca todos os membros da categoria, 
compreendendo servidoras e servidores públicos vinculados à Prefeitura Municipal, dire-
tamente, bem como por suas Secretarias, Autarquias, Fundações, Superintendências, bem 
como os respectivos aposentados para uma  ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
a ser realizada no dia  27/11/17 na Sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
de Formosa do Rio Preto Bahia  
Às 19:00, que tratará da seguinte ordem do dia: - RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO 
SINDICATO – SERMUF- Sindicato dos Servidores Público Municipais de Formosa do 
Rio Preto BA.   Travessa JK 520 - Formosa do Rio Preto Bahia 
Atenciosamente, 

 
Alcimara Magalhães Setúbal Costa

PRESIDENTE DO SERMUF

Terça-feira, 07 de Novembro de 2017| Edição N°384|Caderno I

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO – BA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Contrato nº. 092/2017- Contratante: O Município de Mansidão/BA; Contratado(a): Rosimeire Luiza da Silva – ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 12.425.396/0001-06; Objeto: Fornecimento parcelado de material de expediente e suprimentos de informática, para 
suprir as necessidades das secretarias deste município; Valor Global: R$ 179.999,89 (cento e setenta e nove mil novecentos e 
noventa e nove reais e oitenta e nove centavos); Prazo de Vigência do Contrato: 28 de agosto a 31 de dezembro de 2017; Fonte de
Recursos: 00 – Recursos Ordinários; 01 – Educação 25%; 15 – FNDE; 19 FUNDEB 40%; Assinam: Ney Borges de Oliveira e 
Benjamim Alves Dias, respectivamente pelo Município e pelo Contratado(a); Aditivo de Retificação e Ratificação n.º 01 - Objeto do 
Aditivo: Reajuste de valor do Contrato nos limites permitidos pelo Art. 65, § 1ºda Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993
onde o valor global anteriormente de R$ 179.999,89 (cento e setenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove
centavos), ficará elevado em R$ 44.999,97 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) 
passando a ser o novo valor do Contrato o montante de R$ 224.999,86 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove
reais e oitenta e seis centavos); Data do aditivo: 02 de outubro de 2017; Assinam: Ney Borges de Oliveira e Benjamim Alves Dias,
respectivamente pelo Município e pelo Contratado(a). 
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ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
CNPJ 42.752.451/0001-25  
END.: AV. MAJOR CLARO, Nº. 158, BAIRRO CENTRO, CRISTÓPOLIS-BA. 
FONE/FAX – (77) 3618-1198 

INSTRUMENTO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº. 0002/2017 
 
 

Pelo presente instrumento de Rescisão Contratual, as partes, de um lado a CÂMARA 
MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na 
Avenida Major Claro, nº. 158, Bairro Centro, Cristópolis-Ba, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº. 42.752.451/0001-25, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. 
EDINALDO COSTA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, portador do CPF/MF nº. 
002.248.845-65 e da Carteira de Identidade Profissional nº. 336917-TE, Órgão Expedidor 
Conselho Regional de Enfermagem - Bahia, residente e domiciliado nesta cidade, à 
Avenida Major Claro, s/nº., Bairro Centro, Cristópolis-Ba; e do outro lado a empresa 
TAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
estabelecida à Avenida Luís Eduardo Magalhães, nº. 1568, Casa nº. 03, Bairro Serra do 
Mimo, Barreiras-Ba, inscrita no CNPJ/MF nº. 21.434.636/0001-11, neste ato 
representada pelo Sr. GILTAMAR PEREIRA TAVARES, brasileiro, solteiro, consultor, 
portador do CPF/MF nº. 033.359.495-95 e Carteira de Identidade RG nº. 1385179082 
SSP/BA, residente e domiciliado à Avenida Luís Eduardo Magalhães, nº. 1568, Casa nº. 
03, Bairro Serra do Mimo, Barreiras-Ba; resolvem de comum ajuste, rescindir 
antecipadamente, de modo amigável e sem quaisquer ônus para ambas as partes, nos 
termos do permissivo da CLÁUSULA OITAVA, o contrato de nº. 0002/2017, pactuado 
entre ambos na data de 05/01/2017, previsto para o período de vigência até 
31/12/2017, dando-se reciprocamente a mais ampla, geral e irrestrita quitação, para 
nada mais reclamar seja a que título for em relação ao objeto da ora extinta relação 
jurídica existente entre ambas.  
 
E, por estarem as partes de acordo, firmam o presente em duas vias de igual 
teor e forma que lidas e achadas conforme, vão assinadas pelas partes e pelas 
testemunhas a que tudo assistiram. 
 

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Cristópolis, 31 de outubro de 2017. 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
PELA CONTRATANTE 

 
 
 

TAVARES CONSULTORIA E ASSESSORIA 
PELA CONTRATADA 

 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
RG:       RG: 
CPF/MF:      CPF/MF: 


