
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO – BA 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Contrato nº. 078/2018 - Contratante: O Município de Mansidão/BA; Contratado(a): JJC CONSTRUTORA LTDA - ME, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob no CNPJ nº 22.802.504/0001-68; Objeto: Contratação de 
empresa especializada no ramo da construção civil para a prestação de serviços na ampliação do PSF Maria Borges da Rocha em 
atendimento a Secretaria de Saúde deste Município conforme Plano de Trabalho, nos termos do Projeto Básico, Planilha 
Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro, compreendendo o fornecimento do material e mão de obra 
necessária à completa execução da referida obra; Valor Global: R$ 653.679,00 (seiscentos e cinquenta e três mil seiscentos e 
setenta e nove reais); Prazo de Vigência do Contrato: 19 de junho de 2018 a 19 de dezembro de 2018; Fonte de Recursos: 23 – 
Transferência de Convênios; 02-Saúde 15%; Assinam: Ney Borges de Oliveira e Roberto Cardoso dos Santos Junior, 
respectivamente pelo Município e pelo Contratado(a); Aditivo de Retificação e Ratificação n.º 01/2018 – Objeto do Aditivo: 
acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência do instrumento contratual acima identificado até 17 de junho de 2019, 
conforme estabelecido no Artigo 57, § 1º, Item V, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, permanecendo inalteradas as 
demais Cláusulas contratuais; Data do aditivo: 20 de dezembro de 2018; Assinam o Termo Aditivo: Ney Borges de Oliveira e 
Roberto Cardoso dos Santos Júnior, respectivamente pelo Município e pelo Contratado(a). 

Mansidão/BA, 20 de dezembro de 2018. 

 
AVISO DE LICITAÇÃO (ÕES) PÚBLICA (S) 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 
O MUNICÍPIO DE MANSIDÃO (BA) torna pública para conhecimento dos interessados que realizará licitação pública, 
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço / menor lance, tendo como objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de Sonorização de Eventos, com Fornecimento de Equipamentos e Mão de Obra, para 
Administração Pública, no dia 22 de janeiro de 2019, às 08:00 Local: Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura, 
situado na Rua Capitão Manoel Remígio, nº 80, em Mansidão - BA. Cópia deste Edital poderá ser solicitado no 
endereço citado.  Outras informações pelo fone/fax (77) 3641-2118. 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 
 

O MUNICÍPIO DE MANSIDÃO (BA) torna pública para conhecimento dos interessados que realizará licitação pública, 
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço / menor lance, tendo como objeto a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de fornecimento do acesso a internet banda larga com garantia mínima de 
30% da velocidade contratada e link de conexão com a internet dedicado com garantia mínima de 100% da 
velocidade contratada, em conformidade com as especificações técnicas – Anexo I, nos termos das concessões 
outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, visando atender as Secretarias Municipais da 
Prefeitura de Mansidão. Data: 22 de janeiro de 2019, às 10:00 Local: Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura, 
situado na Rua Capitão Manoel Remígio, nº 80, em Mansidão – BA. Cópia deste Edital poderá ser solicitado no 
endereço citado.  Outras informações pelo fone/fax (77) 3641-2118. 
 

CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA SENE 
Pregoeiro 

08 de janeiro de 2019 


