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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 apósdeoanexos
encerramento
de cadadabimestre
e quadrimestre. OFiscal-LRF
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mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada v
mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

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.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR PREÇO GLOBAL
Os abaixo assinados, de um lado como
contratante,
a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da
AVISO
DE LICITAÇÃO
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo
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–
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Reforma
do
PSF
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Edital.CONSTRUTORA
Recebimento das propostas
dia 30/06/2017,
Bahiadoe,Município,
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LAURI
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O Convite
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- Centro.naTabocas
Brejo Velho,
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Junhoatoderepresentado
2017. Joaquim
Marques
da Silvao- Sr.
Presidente
da
cidade do
de Ibotirama
- Bahia,
peloJosé
Sócio
Administrador
Lauri Marcolino
Comissão Permanente
de
Licitação.
dos Santos, brasileiro, Empresário, residente e domiciliado na cidade de Ibotirama – Bahia, portador da cédula de
identidade RG nº 5294444-10 SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 559.141.015-49, acordam e ajustam firmar o presente
TERMO ADITIVO ao contrato nº 145/2016, datado de 01/07/2016, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações,
AVISO DE LICITAÇÃO
das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Tomada de Preço nº 003/2016 homologado pelo
Prefeito Municipal no dia 30/06/2016 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Obras de
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público Edital Pregão Presencial nº 009/2017 – Objeto: Aquisição
Engenharia para Conclusão da Construção de Unidade de Ensino Infantil tipo “C”, na sede do Município, em
de Computadores e Impressoras, destinados às Secretarias e demais repartiçoes deste Município, conforme Edital.
Atendimento
ProgramaàsPro
Infância
FNDE,
mediante
as cláusulas
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da Silva
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do
contrato
de
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145
datado
de
01.07.2016,
para
17
de
Dezembro
de
2017.
- Pregoeiro Municipal.
CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas do Contrato ora aditado, permanecem em vigor, mantidos todos os
seus termos e constituindo com o presente, um só documento para todos os fins e efeitos legais.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e único efeito, na
presença das testemunhas abaixo. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 20 de Junho de 2017. Humberto Pereira da Silva,
Prefeito.
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR PREÇO GLOBAL
Os abaixo assinados, de um lado como contratante, a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em Tabocas do Brejo
Velho – BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr.
Humberto Pereira da Silva, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF nº 378.672.615-91 e da CI/RG nº
03703274 70 SSP/BA, residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 – Centro – Tabocas do Brejo Velho –
Bahia e, de outro lado, como contratada, a Empresa LAURI CONSTRUTORA LTDA., pessoa jurídica de direto
privado, inscrita CERTIFICAÇÃO
no CNPJ sob o nºDIGITAL:
10.748.373/0001-07,
com sede à Rua Martinho Pinto nº 129 – Bairro São
2e10c396384306f252b8f7753a98d304
Francisco, na cidade de Ibotirama - Bahia, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. Lauri Marcolino
dos Santos, brasileiro, Empresário, residente e domiciliado na cidade de Ibotirama – Bahia, portador da cédula de
identidade RG nº 5294444-10 SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 559.141.015-49, acordam e ajustam firmar o presente

