
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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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 110/2019 
  
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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa EDIVAR JOAQUIM DOS SANTOS - MEI, inscrita no CNPJ sob 
nº 31.994.679/0001-05, localizada no Povoado de Camarinha, S/N  – Zona Rural, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representado pelo proprietário Edivar Joaquim dos 
Santos, portador do CPF nº 523.733.631-00 e RG nº 21.255740-80 SSP/BA, celebram o presente 
TERMO ADITIVO ao Contrato de nº 110/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte 
escolar em atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos 
matriculados na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço 
de transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim 
mais vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 110/2019 
datado de 03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com 
vigência até 31 de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido 
contrato e com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a 
Linha 12, o percurso compreende da Fazenda Delim á Camarinha, no turno Matutino. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo 
tipo ônibus placa BYD 4577, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos 
para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução 
dos serviços é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), totalizando o valor estimado R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, 
objeto do Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota 
fiscal. Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 
A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, 
recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.   
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos 
financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com 
base na presente licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no 
orçamento municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 4.1 Ficam mantidas 
todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente 
Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus efeitos legais. Tabocas do 
Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 111/2019 
  

 
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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa PEDRO ELSON DE LIMA-MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
31.995.021/0001-18, localizada no Povoado de Vereda, s/n – Zona Rural na cidade de Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Pedro Elson de Lima, portador do 
CPF nº 054.927.645-94 e RG nº 1586581910 SSP/BA, celebram o presente TERMO ADITIVO ao 
Contrato de nº 111/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento 
as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 111/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 10, o percurso 
compreende do Povoado de Caraíbas à Vereda, no turno Matutino. PARÁGRAFO SEGUNDO – Os 
serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo passeio placa NZI 4120, 
sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para o período contratado. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos serviços é de R$ 95,00 
(noventa e cinco reais), totalizando o valor estimado R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), 
resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão 
Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor 
estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 
2.1 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, 
recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.   
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo Aditivo no 
Diário Oficial do Município, com base na presente licitação correrão à conta dos recursos 
constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das seguintes 
Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 112/2019 
 
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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa GILMAR PEREIRA DE SOUZA-MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
31.995.199/0001-69, localizada no Povoado de Poço do Mato, s/n – Zona Rural na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pela proprietária Gilmar Pereira de Souza, 
portador do CPF nº 738.398.685-72 e RG nº 0750812613 SSP/BA, celebram o presente TERMO 
ADITIVO ao Contrato de nº 112/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em 
atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados 
na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de 
transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais 
vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 112/2019 datado de 
03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 
de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com 
base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 08, o 
percurso compreende do Povoado de Juazeiro à Vereda, no turno Matutino e Vespertino. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo 
tipo ônibus placa KBQ 2592, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos 
para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução 
dos serviços é de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), totalizando o valor estimado R$ 
53.600,00 (cinquenta e três mil e seiscentos reais), resultante das quantidades constantes da 
Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente 
de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 
50% mão de obra. 2.1 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, 
repactuação, recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste 
Termo Aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos 
recursos financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do 
Município, com base na presente licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações 
consignadas no orçamento municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 113/2019 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA-MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
31.995.925/0001-43, localizada à Rua Taboquinha, nº 026, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - 
Bahia, neste ato representada pelo proprietário José Lopes de Oliveira, portador do CPF nº 
410.631.475-49 e RG nº 0733391648 SSP/BA, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato 
de nº 113/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento as 
necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 113/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 10, o percurso 
compreende do Povoado de Caraíbas à Vereda, no turno Matutino. PARÁGRAFO SEGUNDO – Os 
serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo passeio placa NZI 4120, 
sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para o período contratado. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos serviços é de R$ 170,00 
(cento e setenta reais), totalizando o valor estimado R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos 
reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão 
Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor 
estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada não 
poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias:02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 114/2019 

 
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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa ADEMARIO NUNES DA MATA- MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
32.001.397/0001-22, localizado na Rua Tiradentes, s/n, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - 
Bahia, neste ato representada pelo proprietário Ademário Nunes da Mata, portador do CPF nº 
577.992.535-68 e RG nº 1488640661 SSP/BA, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato 
de nº 114/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento as 
necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 114/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 33, o percurso 
compreende do Povoado de Baixão do Mineiro à Sede, no turno Vespertino. PARÁGRAFO 
SEGUNDO – Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo automóvel 
de passeio placa JFW 8723, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos 
para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução 
dos serviços é de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor estimado R$ 9.600,00 (nove mil e 
seiscentos reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que 
o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada 
não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 115/2019 
 

  
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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa ADEMAR DE SOUZA CASTRO- MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
32.008.186/0001-11, localizado a Rua Presidente Dutra, S/N na cidade de Tabocas do Brejo Velho 
- Bahia, neste ato representado pelo proprietário Ademar de Souza Castro, portador do CPF nº 
179.331.535-34 e RG nº 0268690553 SSP/BA, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato 
de nº 115/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento as 
necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 115/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 01, o percurso 
compreende do Povoado de Desterro a Sede, no turno Vespertino. PARÁGRAFO SEGUNDO – Os 
serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo ônibus placa GKL 5820, 
sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para o período contratado. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos serviços é de R$ 180,00 
(cento e oitenta reais), totalizando o valor estimado R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos 
reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão 
Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor 
estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada não 
poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 117/2019 
 

  
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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa LUCINEIA OLIVEIRA LOPES- MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
32.019.058/0001-73, localizada no Povoado de Daniel – Zona Rural, na cidade de Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pela representada pelo procurador Ednalvo 
Nascimento Lopes CPF 848.723.731-20 e RG nº 0752692011 SSP/BA, celebram o presente 
TERMO ADITIVO ao Contrato de nº 117/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte 
escolar em atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos 
matriculados na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço 
de transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim 
mais vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 117/2019 
datado de 03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com 
vigência até 31 de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido 
contrato e com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a 
Linha 35, o percurso compreende do Povoado de Daniel à Cercadinho, no turno Vespertino. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo 
tipo automóvel de passeio placa JLQ 5443, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e 
sessenta) dias letivos para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor 
diário para execução dos serviços é de R$ 100,00 (cem reais), totalizando o valor estimado R$ 
16.000,00 (dezesseis mil reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, 
objeto do Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota 
fiscal. Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 
2.1 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, 
recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.   
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos 
financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com 
base na presente licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no 
orçamento municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 02.12.001 – FUNDO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 118/2019 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa SANDRO LIMA DA SILVA - MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
32.019.321/0001-24, localizada no Povoado de Mucambo, s/n  – Zona Rural, na cidade de Tabocas 
do Brejo Velho - Bahia, neste ato representado pelo proprietário Sandro Lima da Silva, portador do 
CPF nº 048.304.855-07 e RG nº 1548305855 SSP/BA, celebram o presente TERMO ADITIVO ao 
Contrato de nº 118/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento 
as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 118/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 22 e Linha 32, o 
percurso compreende do Povoado de Mucambinho à Povoado de Mucambo, nos turnos Matutino e 
Vespertino. PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com 
o veículo tipo automóvel de passeio, placa JGX 7549, sendo estimado a quantidade de 160 (cento 
e sessenta) dias letivos para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O 
valor diário para execução dos serviços é de R$ 130,00 (cento e trinta reais), totalizando o valor 
estimado R$ 20.800 (vinte mil e oitocentos reais), resultante das quantidades constantes da 
Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente 
de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 
50% mão de obra. 2.1 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, 
repactuação, recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste 
Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo Aditivo no 
Diário Oficial do Município, com base na presente licitação correrão à conta dos recursos 
constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das seguintes 
Dotações Orçamentárias: 02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 119/2019 
 

  
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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa JOSENILDO MESSIAS DOS SANTOS - MEI, inscrita no CNPJ 
sob nº 32.024.645/0001-50, localizada no Povoado de Camarinha, s/n  – Zona Rural, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representado pelo proprietário Josenildo Messias dos 
Santos, portador do CPF nº 045.025.641-33 e RG nº 2081011794 SSP/BA, celebram o presente 
TERMO ADITIVO ao Contrato de nº 119/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte 
escolar em atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos 
matriculados na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço 
de transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim 
mais vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 119/2019 
datado de 03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com 
vigência até 31 de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido 
contrato e com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a 
Linha 24, o percurso compreende do Povoado de Lagoa Grande II / Barra do Peixinho ao Distrito 
de Mariquita, nos turnos Matutino e Vespertino. PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços de 
Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo automóvel de passeio, placa JGR 9905, 
sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para o período contratado. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos serviços é de R$ 65,00 
(sessenta e cinco reais), totalizando o valor estimado R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), 
resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão 
Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor 
estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada não 
poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 120/2019 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa JOAQUIM CACIO SILVA-MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
32.024.939/0001-82, localizada à Rua 13 de Maio, nº 466 na cidade de Tabocas do Brejo Velho - 
Bahia, neste ato representada pelo proprietário Joaquim Cácio Silva, portador do CPF nº 
711.287.785-72 e RG nº 0673299007 SSP/BA, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato 
de nº 120/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento as 
necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 120/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 04, compreendendo o 
percurso do Povoado de Barro Alto à Sede, no turno Matutino e Linha 30, compreendendo o 
percurso Povoado de Olho D’Agua à Sede, no turno Vespertino. PARÁGRAFO SEGUNDO – Os 
serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo micro-ônibus placa CPI 2702, 
sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para o período contratado. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos serviços 
correspondente a Linha 04 é de R$ 105,00 (cento e cinco reais), totalizando o valor estimado R$ 
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), e o valor diário para a Linha 30 é de R$ 95,00 
(noventa e cinco reais), totalizando o valor estimado R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), 
perfazendo o valor total estimado de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), resultante das 
quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, 
amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor estimado é composto de 
50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a 
qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou período 
anterior à assinatura deste Termo Aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante publicação deste 
Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação correrão à conta dos 
recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das 
seguintes Dotações Orçamentárias: 02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
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efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
 

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 121/2019 
 

 
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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa ANTONIO PEREIRA DE SOUZA- MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
32.022.040/0001-20, localizado no Povoado de Várzea Comprida, S/N  – Zona Rural, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representado pelo proprietário Antônio Pereira de 
Souza, portador do CPF nº 011.573.925-47 e RG nº 1165814412, celebram o presente TERMO 
ADITIVO ao Contrato de nº 121/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em 
atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados 
na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de 
transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais 
vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 121/2019 datado de 
03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 
de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com 
base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 17, o 
percurso compreende do Povoado Olho D’Agua do Alexandre à Mariquita, nos turnos Vespertino. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo 
tipo ônibus placa KBN 8283, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos 
para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para 
execução dos serviços é de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), totalizando o valor 
estimado R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), resultante das quantidades constantes da Proposta 
de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo 
com nota fiscal. Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão 
de obra. 2.1 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, 
recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.   
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos 
financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com 
base na presente licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no 
orçamento municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 122/2019 
 

 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, como CONTRATADA, a empresa MARINALVA 
GOMES DOS SANTOS - MEI, inscrita no CNPJ sob nº 32.030.898/0001-37, localizada no Povoado de 
Camarinha, s/n  – Zona Rural, na cidade de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pela 
proprietária Marinalva Gomes dos Santos Souza, portadora do CPF nº 057.563.505-35 e RG nº 
1589217713 SSP/BA, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato de nº 122/2019, que tem por 
objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento as necessidades da secretaria municipal de 
educação aos alunos matriculados na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do 
Serviço de transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim 
mais vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 122/2019 datado de 
03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de 
dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 23, o percurso compreende 
do Povoado de Lagoa Grande I / Barra do Peixinho ao Distrito de Mariquita, nos turnos Matutino e 
Vespertino. PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o 
veículo tipo automóvel de passeio, placa JGR 9905, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e 
sessenta) dias letivos para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário 
para execução dos serviços é de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor estimado R$ 12.800,00 (doze 
mil e oitocentos reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do 
Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor 
estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada não poderá 
requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) decorrente de fato 
ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo 
Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação correrão à conta dos recursos 
constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das seguintes Dotações 
Orçamentárias: 02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo 
presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus efeitos legais. Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 123/2019 
 
 

 
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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa CRISPINA DE SALES VIEIRA DA SILVA-MEI, inscrita no CNPJ 
sob nº 32.030.994/0001-85, localizada no Povoado de Negramina, s/n – Zona Rural na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pela proprietária Crispina de Sales Vieira 
da Silva, portador do CPF nº 054.654.965-92 e RG nº 1568241836 SSP/BA, celebram o presente 
TERMO ADITIVO ao Contrato de nº 123/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte 
escolar em atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos 
matriculados na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço 
de transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim 
mais vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 123/2019 
datado de 03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com 
vigência até 31 de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido 
contrato e com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a 
Linha 11, o percurso compreende do Povoado de Canto à Negramina, no turno Vespertino. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo 
tipo micro-ônibus placa KDD 5416, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias 
letivos para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para 
execução dos serviços é de R$ 115,00 (cento e quinze reais), totalizando o valor estimado R$ 
18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de 
Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo 
com nota fiscal. Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão 
de obra. 2.1 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, 
recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.   
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIO 3.1. A liberação dos recursos 
financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com 
base na presente licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no 
orçamento municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 124/2019 
 

  
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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa EDILENE DE SOUZA SILVA-MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
32.031.112/0001-04, localizada no Povoado de Cercadinho, s/n – Zona Rural na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo procurador Silvani José da Silva CPF 
840.082.701-59 e RG nº 1689708999 SSP/BA, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato 
de nº 124/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento as 
necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 124/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 07, o percurso 
compreende do Povoado de Mateira à Cabiceirinha, no turno Vespertino. PARÁGRAFO 
SEGUNDO – Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo veículo de 
passeio placa NZX 1253, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para 
o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos 
serviços é de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando o valor estimado R$ 19.200,00 (dezenove 
mil e duzentos reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do 
Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. 
Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A 
Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição 
ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á 
mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente 
licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento 
municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
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efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
 

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 125/2019 
 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa GINETO PEREIRA DOS SANTOS - MEI, inscrita no CNPJ sob 
nº 32.031.210/0001-33, localizada no Povoado de Camarinha, S/N  – Zona Rural, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Gineto Pereira dos 
Santos, portador do CPF nº 016.100.475-08 e RG nº 2097132162 SSP/BA, celebram o presente 
TERMO ADITIVO ao Contrato de nº 125/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte 
escolar em atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos 
matriculados na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço 
de transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim 
mais vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 125/2019 
datado de 03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com 
vigência até 31 de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido 
contrato e com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a 
Linha 13 e Linha 14, o percurso compreende do Povoado de Jiboia à Camarinha, nos turnos 
Matutino e Vespertino. PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços de Transporte Escolar, serão 
executados com o veículo tipo ônibus placa JEL 4874, sendo estimado a quantidade de 160 (cento 
e sessenta) dias letivos para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O 
valor diário para execução dos serviços é de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor 
estimado R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), resultante das quantidades constantes da Proposta 
de Preços, objeto do Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo 
com nota fiscal. Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão 
de obra. 2.1 A Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, 
recomposição ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.   
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos 
financeiros far-se-á mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com 
base na presente licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no 
orçamento municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 126/2019 

 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa CARLOS HENRIQUE TAVARES DE SOUZA-MEI, inscrita no 
CNPJ sob nº 32.031.347/0001-98, localizado na Rua Tiradentes, s/n, na cidade de Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Carlos Henrique Tavares de Souza, 
portador do CPF nº 053.320.315-56 e RG nº 1590841565 SSP/BAA, celebram o presente TERMO 
ADITIVO ao Contrato de nº 126/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em 
atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados 
na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de 
transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais 
vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 126/2019 datado de 
03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 
de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com 
base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 34, o 
percurso compreende do Povoado de Barreiro à Barra do Peixinho, no turno Matutino. 
PARÁGRAFO SEGUNDO Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo 
automóvel de passeio placa JGI 8130, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) 
dias letivos para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para 
execução dos serviços é de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor estimado R$ 9.600,00 
(nove mil e seiscentos reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto 
do Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. 
Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A 
Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição 
ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á 
mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente 
licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento 
municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 127/2019 
 

 
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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa ERIVALDO JOSÉ LOPES - MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
32.031.442/0001-91, localizada no Povoado de Água Vermelha, s/n  – Zona Rural, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Erivaldo José Lopes, 
portador do CPF nº 079.400.015-07 e RG nº 2078950157 SSP/BA, celebram o presente TERMO 
ADITIVO ao Contrato de nº 127/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em 
atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados 
na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de 
transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais 
vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 127/2019 datado de 
03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 
de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com 
base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 25, o 
percurso compreende do Povoado de Baixa da Cinza à Barra do Peixinho, no turno Matutino. 
PARÁGRAFO SEGUNDO Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo 
automóvel de passeio, placa MVM 1660, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) 
dias letivos para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para 
execução dos serviços é de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), totalizando o valor estimado R$ 
12.000,00 (doze mil reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto 
do Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. 
Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A 
Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição 
ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á 
mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente 
licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento 
municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias:  
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 128/2019 

 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa NERDSON LOURÊNCIO DA SILVA- MEI, inscrita no CNPJ sob 
nº 32.031.607/0001-25, localizado no Povoado de Baixão  – Zona Rural, na cidade de Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Nerdson Lourêncio da Silva, portador 
do CPF nº 018.111.295-79 e RG nº 1116195720, celebram o presente TERMO ADITIVO ao 
Contrato de nº 128/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento 
as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 128/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 28, o percurso 
compreende do Povoado de Brejinho Itacarambi à Mariquita, no turno Noturno. PARÁGRAFO 
SEGUNDO Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo micro-ônibus 
placa BOG 8953, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para o 
período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos 
serviços é de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), totalizando o valor estimado R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do 
Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o 
valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada não 
poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias:  
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 129/2019  
 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa WESLEY PEREIRA PASSOS – MEI, inscrito no CNPJ sob nº 
33.103.679/0001-01, localizado no Povoado de Alagoinhas  – Zona Rural, na cidade de Tabocas 
do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Wesley Pereira Passos, portador 
do CPF nº 054.852.145-09 e RG nº 1573747696, celebram o presente TERMO ADITIVO ao 
Contrato de nº 129/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento 
as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 129/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 09, o percurso 
compreende do Povoado de Guaíras à Vereda, no turno vespertino. PARÁGRAFO SEGUNDO Os 
serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo micro-ônibus placa KEE-
5202, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para o período 
contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos serviços é 
de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor estimado R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), 
resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão 
Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor 
estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada não 
poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 130/2019 

 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa GILENE ALVES DE SOUZA – MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
33.037.207/0001-90, localizado no Distrito de Mariquita  – Zona Rural, na cidade de Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Gilene Alves de Souza, portador do 
CPF nº 037.961.985-70 e RG nº 1474406882, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato 
de nº 130/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento as 
necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 130/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 21, o percurso 
compreende do Povoado de Olho D'águinha à Mariquita no turno vespertino. PARÁGRAFO 
SEGUNDO Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo automóvel de 
passeio placa JJI2766, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para o 
período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos 
serviços é de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), totalizando o valor estimado R$ 12.000,00 (doze mil 
reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão 
Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor 
estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada não 
poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 131/2019 
 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa KARINA DE SOUZA ALVES – MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
33.078.623/0001-36, localizado a Rua Boa Vista, S/N na cidade de Tabocas do Brejo Velho - 
Bahia, neste ato representada neste ato representada pelo procurador Geraldo Alves Pereira CPF 
553.799.745-20 e RG nº 0575006307 SSP/BA, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato 
de nº 131/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento as 
necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 131/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 02, o percurso 
compreende do Povoado de Carrapato à Sede; Turno vespertino. PARÁGRAFO SEGUNDO Os 
serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo ônibus placa BXB 9667, 
sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para o período contratado. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos serviços é de R$ 165,00 
(cento e sessenta e cinco reais), totalizando o valor estimado R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e 
quatrocentos reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que 
o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada 
não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 132/2019 
 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa JAILTON PEREIRA DA SILVA- MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
32.025.305/0001-44, localizada no Povoado de Carrapato, s/n  – Zona Rural, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Jailton Pereira da Silva, 
portador do CPF nº 079.306.885-18 e RG nº 2181855021 SSP/BA, celebram o presente TERMO 
ADITIVO ao Contrato de nº 132/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em 
atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados 
na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de 
transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais 
vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 132/2019 datado de 
03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 
de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com 
base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 31, o 
percurso compreende do Povoado de Desterro à Carrapato, no turno Vespertino. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo van placa 
JGL 8398, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para o período 
contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos serviços é 
de R$ 100,00 (cem reais), totalizando o valor estimado R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), 
resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão 
Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor 
estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada não 
poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 133/2019 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa BRUNO CAMPOS ARAÚJO- MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
32.039.821/0001-28, localizado no Povoado de Várzea Comprida  – Zona Rural, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Bruno Campos Araújo, 
portador do CPF nº 069.092.515-80 e RG nº 2062315805, celebram o presente TERMO ADITIVO 
ao Contrato de nº 133/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em 
atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados 
na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de 
transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais 
vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 133/2019 datado de 
03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 
de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com 
base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 19, o 
percurso compreende do Povoado de Cotovelo à Mariquita, no turno Vespertino. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo ônibus placa 
JFO 1657, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para o período 
contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos serviços é 
de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), totalizando o valor estimado R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão 
Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor 
estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada não 
poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 134/2019 

 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA-MEI, inscrita no 
CNPJ sob nº 32.045.548/0001-44, localizada no Povoado de Daniel, s/n - Zona Rural, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pela proprietária Maria das Graças Pereira 
da Silva, portador do CPF nº 076.308.515-45 e RG nº 2140022688 SSP/BA, celebram o presente 
TERMO ADITIVO ao Contrato de nº 134/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte 
escolar em atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos 
matriculados na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço 
de transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim 
mais vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 134/2019 
datado de 03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com 
vigência até 31 de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido 
contrato e com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a 
Linha 06, o percurso compreende do Povoado de Umbuzeiro à Cabiceirinha, no turno Vespertino. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo 
tipo ônibus placa BUP 7469, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos 
para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução 
dos serviços é de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando o valor estimado R$ 32.000,00 (trinta e 
dois mil reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do 
Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o 
valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada não 
poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 135/2019 

 
 
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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa JAIRO BISPO DO CARMO- MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
32.059.868/0001-53, localizado no Povoado de Barra do Peixinho  – Zona Rural, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Jairo Bispo do Carmo, 
portador do CPF nº 602.907731-72 e RG nº 137423713, celebram o presente TERMO ADITIVO ao 
Contrato de nº 135/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento 
as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 135/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 29, o percurso 
compreende do Povoado de Barra do Peixinho à Mariquita, no turno Noturno. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo automóvel de 
passeio placa JPS 6466, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para 
o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos 
serviços é de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), totalizando o valor estimado R$ 13.600,00 (treze mil 
e seiscentos reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que 
o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada 
não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seu 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 136/2019 
 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa VANINHO PEREIRA DOS SANTOS - MEI, inscrita no CNPJ sob 
nº 32.060.077/0001-43, localizado no Povoado de Barra do Peixinho, S/N  – Zona Rural, na cidade 
de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Vaninho Pereira dos 
Santos, portador do CPF nº 000.304.331-26 e RG nº 2218709 SSP/DF, celebram o presente 
TERMO ADITIVO ao Contrato de nº 136/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte 
escolar em atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos 
matriculados na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço 
de transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim 
mais vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 136/2019 
datado de 03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com 
vigência até 31 de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido 
contrato e com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a 
Linha 16, o percurso compreende da Fazenda Delim à Peixinho II, nos turnos Vespertino. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo 
tipo micro-ônibus placa JFY 2629, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias 
letivos para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para 
execução dos serviços é de R$ 100,00 (cem reais), totalizando o valor estimado R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do 
Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. 
Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A 
Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição 
ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á 
mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente 
licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento 
municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 137/2019 
 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa MATEUS DOS SANTOS ARAUJO – MEI, inscrito no CNPJ sob 
nº 33.036.673/0001-50, localizado no Distrito da Mariquita, S/N  – Zona Rural, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Mateus dos Santos 
Araújo, portador do CPF nº 084.182.895-46 e RG nº 22112014-90, celebram o presente TERMO 
ADITIVO ao Contrato de nº 137/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em 
atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados 
na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de 
transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais 
vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 137/2019 datado de 
03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 
de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com 
base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 20, o 
percurso compreende o Povoado de Cotovelo à Mariquita; Turno matutino. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo automóvel de 
passeio placa JSU5570, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para 
o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos 
serviços é de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando o valor estimado R$ 12.800,00 (doze mil e 
oitocentos reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital 
do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que 
o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada 
não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 138/2019 

 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa JOSE NUNES DA MATA- MEI, inscrita no CNPJ sob nº 
32.140.046/0001-00, localizado no Povoado Agua Vermelha  – Zona Rural, na cidade de Tabocas 
do Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Jose Nunes da Mata, portador do 
CPF nº 659.005.881-49 e RG nº 2122598654, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato 
de nº 138/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em atendimento as 
necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de 
ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições:  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de transporte escolar e 
considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais vantajoso para o 
Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 138/2019 datado de 03/04/2019, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 de dezembro de 
2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com base no Art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 26, o percurso 
compreende o Povoado de Agua Vermelha/Canarinha à Mariquita, no turno Noturno. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo 
tipo automóvel passeio placa CCQ 3166, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) 
dias letivos para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para 
execução dos serviços é de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), totalizando o valor estimado R$ 
12.000,00 (doze mil reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto 
do Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. 
Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A 
Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição 
ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á 
mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente 
licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento 
municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 139/2019 

 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ-MEI, inscrita no CNPJ sob 
nº 32.144.929/0001-80, localizada à Rua José Theodoro dos Santos, s/n na cidade de Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Raimundo Almeida de Queiroz, 
portador do CPF nº 062.063.105-82 e RG nº 0107210290 SSP/BA, celebram o presente TERMO 
ADITIVO ao Contrato de nº 139/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em 
atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados 
na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de 
transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais 
vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 139/2019 datado de 
03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 
de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com 
base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 05, o 
percurso compreende o Povoado de Baixão da Mamona à Sede, no turno Vespertino. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo 
tipo ônibus placa BSG 6047, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos 
para o período contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução 
dos serviços é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando o valor estimado R$ 24.000,00 
(vinte e quatro mil reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do 
Edital do Pregão Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. 
Sendo que o valor estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A 
Contratada não poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição 
ou reajuste) decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA 
TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á 
mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente 
licitação correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento 
municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RSUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 140/2019 
 

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 CONTRATANTE e de outro lado, 
como CONTRATADA, a empresa EDICARLOS MENDES DE NOVAIS-MEI, inscrita no CNPJ sob 
nº 32.604.625/0001-59, localizada a Avenida Setor Aeroporto s/n - centro na cidade de Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, neste ato representada pelo proprietário Edicarlos Mendes de Novais, portador 
do CPF nº 024.390.965-98 e RG nº 1308868740 SSP/BA, celebram o presente TERMO ADITIVO 
ao Contrato de nº 140/2019, que tem por objeto a “Serviço de transporte escolar em 
atendimento as necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados 
na rede de ensino público”, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade na Prestação do Serviço de 
transporte escolar e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, sendo assim mais 
vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 140/2019 datado de 
03/04/2019, pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando a partir de 02/01/2020, com vigência até 31 
de dezembro de 2020, conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA do referido contrato e com 
base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Conforme a Linha 36, o 
percurso compreende o Povoado de Vazante II à Sede, no turno Vespertino. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Os serviços de Transporte Escolar, serão executados com o veículo tipo ônibus placa 
JFW 3940, sendo estimado a quantidade de 160 (cento e sessenta) dias letivos para o período 
contratado. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor diário para execução dos serviços é 
de R$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando o valor estimado R$ 19.200,00 (vinte e quatro mil 
reais), resultante das quantidades constantes da Proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão 
Presencial nº 003/2019, amortizável mensalmente de acordo com nota fiscal. Sendo que o valor 
estimado é composto de 50% materiais / insumos e 50% mão de obra. 2.1 A Contratada não 
poderá requerer reequilíbrio a qualquer título (revisão, repactuação, recomposição ou reajuste) 
decorrente de fato ou período anterior à assinatura deste Termo Aditivo.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante 
publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação 
correrão à conta dos recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal 
vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
02.12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FME 
2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Recursos Próprios 
2.060 -  Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação 
2.061 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNAT FUNDAMENTAL 
2.062 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE MÉDIO 
2.063 – Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar – PNATE INFANTIL 
2064 -  Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
02.12.002 – FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 
2.067 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 40% 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 
4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não 
alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente 
Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus 
efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 144/2019 
 
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 REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E 
SERVIÇOS LTDA – inscrita CNPJ nº 29.583.993/0001-53, neste ato representada pelo Sr. Adenir 
Costa Lopes, portador da cédula de identidade RG nº 2137023040 SSP/BA e inscrito no CPF sob 
nº 614.560.631-20, com sede na Rua Tiradentes nº 181, Centro Tabocas do Brejo Velho-BA , aqui 
denominada, CONTRATADA, e de conformidade, com os elementos constantes da Carta Convite 
nº. 001/2019, 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 144/2019, datado de 16/04/2019, tendo 
como objeto: Prestação de Serviços de Poda de Árvores e Capina, em áreas públicas na sede 
e interior deste Município, 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 144 datado de 16.04.2019, por 180 (cento e oitenta) dias. A contar a partir de 
02/01/2020. 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. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A 
alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93. 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, 26 
de dezembro de 2019. 
 
 

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO nº 160/2019 
 

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 CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA, empresa Jurídica de Direito 
Privado, inscrita no CNPJ nº 14.806.392/0001-95, com sede a Rua Izidoro Bispo Nogueira nº 92, centro 
- cidade de Serra Dourada-Bahia,  neste ato representada por seu sócio administrador Kleidson 
Rodrigues da Silva, portador do CPF nº 005.342.405-00 e da RG nº 02578281688, aqui denominada 
CONTRATADA, e de conformidade, com os elementos constantes do Pregão Eletrônico nº. 007/2019, e 
disposições da Lei Federal nº 10.520 e 8.666, e alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo 
ao Contrato nº 160/2019, datado de 08/05/2019, tendo como objeto: Serviços de locação de horas 
máquinas e diárias de veículos automotores diversos que serão utilizados na manutenção dos 
serviços de todas as Secretarias deste Município, 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 160 datado de 08.05.2019, por 180 (cento e oitenta) dias. A contar 
a partir de 02/01/2020. 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. CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL – A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93. 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, 26 de 
dezembro de 2019. 
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EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 011/2019 

 
 
O Prefeito do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei n° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ 
SABER a todos quanto ao presente Edital, que a Comissão Permanente de Licitação expediu 
parecer em regular processo, considerando Inexigível a Licitação para os Serviços de 
Atendimento Médico no Programa Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde da Família, 
nas localidades de Vereda e Brejinho Itacarambi, no interior do Município de Tabocas do 
Brejo Velho, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais; e Serviços de Atendimento 
Médico plantonista de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas, no Hospital Municipal, na sede 
do Município; Tendo como responsáveis técnicos para execução dos Serviços, os 
Profissionais Médico Dr. Ranulfo Veríssimo Neves, CRM nº 6.111 e Dra. Mirtana Oliveira de 
Souza Neves, CRM-BA nº 27174. A Contratante pagará a Contratada os seguintes valores: Pelos 
Serviços de Atendimento Médico no Programa de Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde 
nas localidades Vereda e Brejinho Itacarambi, interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, 
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, o valor de R$ 12.150,00 (doze mil e cento e 
cinquenta reais) por mês, por cada USF – Unidade de Saúde da Família, perfazendo o valor 
estimado de R$ 291.600,00 (duzentos e noventa e um mil e seiscentos reais); Pelos Serviços de 
Atendimento Médico Plantonista 12 (doze) horas, a contratada receberá a importância de R$ 
825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) por plantão, sendo estimados 10 (dez) plantões por mês, 
totalizando o valor de R$ 8.250,00 (oito mil e duzentos e cinquenta reais); Pelos Serviços de 
Médico Plantonista 24 (vinte e quatro) horas, a contratado receberá a importância de R$ 1.650,00 
(hum mil e seiscentos e cinquenta reais) por plantão, sendo estimados 15 (quinze) plantões por 
mês, totalizando o valor mensal estimado de R$ 24.750,00 (vinte e quatro mil e setecentos e 
cinquenta reais), perfazendo o valor estimado de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil 
reais), para o período de 12 (dozes) meses, à empresa IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR - ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 29.652.952/0001-71. Os interessados que desejarem interpor recurso na 
forma da lei, poderão o fazer no prazo de cinco dias a contar da data de publicação deste Edital. E 
para que ninguém alegue desconhecimento, o presente Edital será publicado no Mural desta 
Prefeitura, com observação da eficácia dos atos e valendo para todos os fins de direito. Tabocas 
do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 012/2019 
 

 
O Prefeito do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 25, inciso II e artigo 26, caput da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações 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 Atendimento Médico Cirurgião e Anestesista, para realização 
de Cirurgias Eletivas e de Emergência, no Hospital Municipal, na sede do Município, no valor 
estimado de R$ 145.800,00 (cento e quarenta e cinco mil e oitocentos reais), para o período de 12 
meses, à empresa Pedro Cardenas Marin - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 18.918.989/0001-82. 
Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da lei, poderão o fazer no prazo de cinco 
dias a contar da data de publicação deste Edital. E para que ninguém alegue desconhecimento, o 
presente Edital será publicado no Mural desta Prefeitura, com observação da eficácia dos atos e 
valendo para todos os fins de direito. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019 - 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
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EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 013/2019 

 
 
O Prefeito do Município de TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26 da Lei n.° 8.666/93 e suas 
atualizações, FAZ SABER a todos quanto ao presente Edital, que a Comissão Permanente de 
Licitação expediu parecer em regular processo, considerando Inexigível a Licitação para os 
Serviços de Atendimento Médico plantonista 24 (vinte e quatro) horas, no Hospital 
Municipal, na sede do Município, no valor total estimado de R$ 93.600,00 (noventa e três mil e 
seiscentos reais), para o período de 12 (doze) meses, o Dr. HUMBERTO ARMANDO MARQUES 
DO ROSARIO, inscrita no CPF sob o nº 185.265.408-23, CRM/UF 181487/SP. Os interessados 
que desejarem interpor recurso na forma da lei, poderão o fazer no prazo de cinco dias a contar da 
data de publicação deste Edital. E para que ninguém alegue desconhecimento, o presente Edital 
será publicado no Mural desta Prefeitura, com observação da eficácia dos atos e valendo para 
todos os fins de direito. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 26 de dezembro de 2019 - Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
 
 
 


