
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 194/2019 
 
 
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 OLIVEIRA FAGUNDES LTDA, empresa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 07.163.455/0001-77, e inscrição estadual nº 065.366.378 com sede a Travessa Agenor 
Oliveira Magalhães s/n, sala 02, Bairro Amaralina, na cidade de Bom Jesus da Lapa – Bahia, neste ato 
representado pelo Sócio Senhor Marino Capobianco, portador da cédula de identidade nº 06.032.718-98 
SSP/BA e CPF nº 236.320.116-72, com endereço na Rua Paulino Cesar nº 27 – Bairro Amaralina, na 
cidade de Bom Jesus da Lapa – Bahia, aqui denominada CONTRATADA, e de conformidade, com os 
elementos constantes da Carta Convite nº. 007/2019, 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 194/2019, datado 
de 24/07/2019, tendo como objeto: Reforma da Praça do CRAS e Construção de 01 (um) Quiosque 
com 02 (dois) Banheiros, conforme descritos no anexo I do Edital, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por haver saldos nos quantitativos dos serviços contratados, fica 
prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 194 datado de 24.07.2019, por 150 (cento e cinquenta) 
dias. A contar a partir de 20/12/2019. 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, 11 de dezembro de 2019. 
 

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 195/2019 
 
 
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. 007/2019, 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 195/2019, datado 
de 24/07/2019, tendo como objeto: Serviços de Reforma de Quadra Poliesportiva, na rua 02 de Julho; 
e Reforma de Quadra Poliesportiva em frente à Câmara Municipal, na sede do 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 195 datado de 24.07.2019, por 
150 (cento e cinquenta) dias. A contar a partir de 20/12/2019. 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, 11 de dezembro de 2019. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 194/2019 
 
 
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 OLIVEIRA FAGUNDES LTDA, empresa Jurídica de Direito Privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 07.163.455/0001-77, e inscrição estadual nº 065.366.378 com sede a Travessa Agenor 
Oliveira Magalhães s/n, sala 02, Bairro Amaralina, na cidade de Bom Jesus da Lapa – Bahia, neste ato 
representado pelo Sócio Senhor Marino Capobianco, portador da cédula de identidade nº 06.032.718-98 
SSP/BA e CPF nº 236.320.116-72, com endereço na Rua Paulino Cesar nº 27 – Bairro Amaralina, na 
cidade de Bom Jesus da Lapa – Bahia, aqui denominada CONTRATADA, e de conformidade, com os 
elementos constantes da Carta Convite nº. 007/2019, 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 194/2019, datado 
de 24/07/2019, tendo como objeto: Reforma da Praça do CRAS e Construção de 01 (um) Quiosque 
com 02 (dois) Banheiros, conforme descritos no anexo I do Edital, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por haver saldos nos quantitativos dos serviços contratados, fica 
prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 194 datado de 24.07.2019, por 150 (cento e cinquenta) 
dias. A contar a partir de 20/12/2019. 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, 11 de dezembro de 2019. 
 

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 195/2019 
 
 
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. 007/2019, 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 195/2019, datado 
de 24/07/2019, tendo como objeto: Serviços de Reforma de Quadra Poliesportiva, na rua 02 de Julho; 
e Reforma de Quadra Poliesportiva em frente à Câmara Municipal, na sede do 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 195 datado de 24.07.2019, por 
150 (cento e cinquenta) dias. A contar a partir de 20/12/2019. 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, 11 de dezembro de 2019. 
 
 

 
   
 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 008/2019 
 
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 a Prestação dos Serviços Advocatícios 
especializados, que atuará em conjunto ou separadamente, nos serviços a seguir elencados: 
a)Cobrança judicial das diferenças de repasses do Fundo de Participação do Município – FPM, dos 
últimos cinco anos e a partir da judicialização, por conta da diminuição da base de cálculo do 
referido repasse constitucional em razão da concessão de benefícios fiscais sem a observância da 
norma constitucional; b)Cobrança judicial de valores que deixaram de ser repassados ao município 
em razão da inobservância da norma prevista na lei federal 11.494/07, para a fixação do Valor Anual 
Mínimo por Aluno - VAMA do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. A Contratante pagará a Contratada a empresa, 
REIS BITTENCOURT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 29.228.700/0001-10, o valor estimado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem 
saldados até o mês subsequente ao recebimento de cada crédito pela municipalidade, na razão de doze 
por cento (12%) sobre o proveito resultante dos créditos devidos, ao exercício de 2020, para o período de 
12 (doze) meses. 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, 11 de dezembro de 
2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 009/2019 
 
 
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 a Prestação dos Serviços de Assessoria jurídica 
especializada, voltada para o ingresso de medidas judiciais perante a Justiça Federal em face da 
União Federal, no sentido de propor e acompanhar ação de execução das diferenças do FUNDEF 
não repassadas pela União Federal, entre os anos de 1998 a 2006. A Contratante pagará a Contratada, 
GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 08.093.832/0001-01, o valor bruto estimado 
de R$ 2.760.000,00 (dois milhões, setecentos e sessenta reais), após a confirmação do crédito do valor 
efetivamente recuperado na conta corrente do Município de Tabocas do Brejo Velho-BA. Caso o valor 
recuperado/creditado seja inferior ao valor projetado de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), a 
CONTRATANTE pagará apenas o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor efetivamente 
recuperado e creditado na conta corrente do Município de Tabocas do Brejo Velho (BA). 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, 11 de dezembro de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.  
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EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 008/2019 
 
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 a Prestação dos Serviços Advocatícios 
especializados, que atuará em conjunto ou separadamente, nos serviços a seguir elencados: 
a)Cobrança judicial das diferenças de repasses do Fundo de Participação do Município – FPM, dos 
últimos cinco anos e a partir da judicialização, por conta da diminuição da base de cálculo do 
referido repasse constitucional em razão da concessão de benefícios fiscais sem a observância da 
norma constitucional; b)Cobrança judicial de valores que deixaram de ser repassados ao município 
em razão da inobservância da norma prevista na lei federal 11.494/07, para a fixação do Valor Anual 
Mínimo por Aluno - VAMA do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. A Contratante pagará a Contratada a empresa, 
REIS BITTENCOURT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 29.228.700/0001-10, o valor estimado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem 
saldados até o mês subsequente ao recebimento de cada crédito pela municipalidade, na razão de doze 
por cento (12%) sobre o proveito resultante dos créditos devidos, ao exercício de 2020, para o período de 
12 (doze) meses. 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, 11 de dezembro de 
2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 

EDITAL DE INEXIGIBILIDADE nº 009/2019 
 
 
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 a Prestação dos Serviços de Assessoria jurídica 
especializada, voltada para o ingresso de medidas judiciais perante a Justiça Federal em face da 
União Federal, no sentido de propor e acompanhar ação de execução das diferenças do FUNDEF 
não repassadas pela União Federal, entre os anos de 1998 a 2006. A Contratante pagará a Contratada, 
GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 08.093.832/0001-01, o valor bruto estimado 
de R$ 2.760.000,00 (dois milhões, setecentos e sessenta reais), após a confirmação do crédito do valor 
efetivamente recuperado na conta corrente do Município de Tabocas do Brejo Velho-BA. Caso o valor 
recuperado/creditado seja inferior ao valor projetado de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), a 
CONTRATANTE pagará apenas o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor efetivamente 
recuperado e creditado na conta corrente do Município de Tabocas do Brejo Velho (BA). 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, 11 de dezembro de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.  
 


