
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 CONTRATO 
 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: REIS BITTENCOURT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 
29.228.700/0001-10- Contrato nº 255 de 23/12/2019 – OBJETO – Prestação dos Serviços Advocatícios 
especializados, que atuará em conjunto ou separadamente, nos serviço 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. VALOR: valor total estimado de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), sem prejuízo dos honorários de sucumbência, se houver, somente se e quando receber o 
proveito econômico advindo do trabalho da contratada, nos seguintes termos: a)No caso de concessão de 
decisões em que determinar que o Município Contratante passe a receber mensalmente os valores objeto 
da ação judicial na forma estabelecida na legislação, situações em que não haverá expedição de 
precatório, pagará o município a contratada o valor correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor 
mensal do incremento advindo da ação judicial, a partir do efetivo depósito nos cofres municipail, para o 
período de 05 (cinco) meses. b)Em relação as diferenças devidas e não pagas retroativamente aos últimos 
cinco anos, somente será realizado o pagamento dos honorários  após o transito em julgado da ação de 
conhecimento, no momento do recebimento do proveito econômico pelo município, à razão de 12 % (doze 
por cento) do valor que a Acionada for condenada a pagar ao município, quantificado nos autos do 
processo de execução, quando da expedição do precatório e determinação do pagamento pelo Juízo, com 
o depósito do valor em favor do município, podendo ser pago mediante destaque do valor do crédito do 
município se houver ordem judicial, nos termos do ar.t 22 da Lei Federal 8;906/94. Vigência: até 
31/12/2020 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 066/2019, Inexigibilidade nº 008/2019, em 
conformidade com as Leis nº 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 23 de dezembro de 2019. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 08.093.832/0001-01- 
Contrato nº 256 de 23/12/2019 – OBJETO – 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. VALOR: valor bruto 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). Vigência: até 
31/12/2020 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 068/2019, Inexigibilidade nº 009/2019, em 
conformidade com as Leis nº 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 23 de dezembro de 2019. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
31.875.827/0001-72- Contrato nº 257 de 23/12/2019 – OBJETO: Prestação de Serviços de Reforma e 
Recuperação da Cobertura do Ginásio de Esportes, na sede do Município de Tabocas do Brejo 
Velho. VALOR: valor total estimado de R$ 17.525,00 (dezessete mil e quinhentos e vinte e cinco reais).. 
VIGENCIA: até 22/01/2020. BASE LEGAL: Processo administrativo nº 067/2019, Dispensa de Licitação 
nº 020/2019, em conformidade com as Leis 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 23 de dezembro de 
2019. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
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RESUMO DE CONTRATO 
 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: REIS BITTENCOURT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 
29.228.700/0001-10- Contrato nº 255 de 23/12/2019 – OBJETO – Prestação dos Serviços Advocatícios 
especializados, que atuará em conjunto ou separadamente, nos serviço 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. VALOR: valor total estimado de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), sem prejuízo dos honorários de sucumbência, se houver, somente se e quando receber o 
proveito econômico advindo do trabalho da contratada, nos seguintes termos: a)No caso de concessão de 
decisões em que determinar que o Município Contratante passe a receber mensalmente os valores objeto 
da ação judicial na forma estabelecida na legislação, situações em que não haverá expedição de 
precatório, pagará o município a contratada o valor correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor 
mensal do incremento advindo da ação judicial, a partir do efetivo depósito nos cofres municipail, para o 
período de 05 (cinco) meses. b)Em relação as diferenças devidas e não pagas retroativamente aos últimos 
cinco anos, somente será realizado o pagamento dos honorários  após o transito em julgado da ação de 
conhecimento, no momento do recebimento do proveito econômico pelo município, à razão de 12 % (doze 
por cento) do valor que a Acionada for condenada a pagar ao município, quantificado nos autos do 
processo de execução, quando da expedição do precatório e determinação do pagamento pelo Juízo, com 
o depósito do valor em favor do município, podendo ser pago mediante destaque do valor do crédito do 
município se houver ordem judicial, nos termos do ar.t 22 da Lei Federal 8;906/94. Vigência: até 
31/12/2020 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 066/2019, Inexigibilidade nº 008/2019, em 
conformidade com as Leis nº 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 23 de dezembro de 2019. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 08.093.832/0001-01- 
Contrato nº 256 de 23/12/2019 – OBJETO – 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. VALOR: valor bruto 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). Vigência: até 
31/12/2020 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 068/2019, Inexigibilidade nº 009/2019, em 
conformidade com as Leis nº 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 23 de dezembro de 2019. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 
31.875.827/0001-72- Contrato nº 257 de 23/12/2019 – OBJETO: Prestação de Serviços de Reforma e 
Recuperação da Cobertura do Ginásio de Esportes, na sede do Município de Tabocas do Brejo 
Velho. VALOR: valor total estimado de R$ 17.525,00 (dezessete mil e quinhentos e vinte e cinco reais).. 
VIGENCIA: até 22/01/2020. BASE LEGAL: Processo administrativo nº 067/2019, Dispensa de Licitação 
nº 020/2019, em conformidade com as Leis 8.666/93.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 23 de dezembro de 
2019. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: JAKSON AUGUSTO DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 40.523.276/0001-79 - 
Contrato nº 258 de 23/12/2019 – OBJETO: Prestação de Serviços de Realização dos Festejos de 
Réveillon, em praça Pública, no dia 31/12/2020, na cidade de Tabocas do Brejo Velho, conforme 
Edital e anexo. VALOR:valor estimado de R$ 51.200,00 (cinquenta e um mil e duzentos reais. VIGENCIA: 
até 22/01/2020. BASE LEGAL: Processo administrativo nº 065/2019, Licitação Pregão Presencial nº 
008/2019, em conformidade com as Leis 8.666/93 e Lei 10.520/02.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 23 de 
dezembro de 2019. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 

 
 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação 021/2019 

 
Ratificar o Processo Administrativo nº. PA 069/2019 de Dispensa de Licitação nº 021/2019, tendo como 
objeto: Serviços de Engenharia para Reforma e Recuperação da Academia da Saúde, na sede do 
Município de Tabocas do Brejo Velho, tendo como finalidade solucionar diversos problemas estruturais 
detectados como: restauração da estrutura física do prédio, bem como dos equipamentos, visando a 
conservação e cuidado desse espaço físico, a fim de manter a estética, a funcionalidade e a segurança 
para seus usuários. Homologar o referido processo à empresa CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 14.806.392/0001-95. O valor total estimado 
para a execução dos serviços é de R$ 31.499,92 (trinta e um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa e dois centavos). Base legal: artigo 24, inciso I, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho/BA, 23 
de dezembro de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA, Inscrita no CNPJ nº 14.806.392/0001-95- 
Contrato nº 259 de 24/12/2019 – OBJETO – Prestação de Serviços de Engenharia para Reforma e 
Recuperação da Academia da Saúde, na sede do Município de Tabocas do Brejo Velho. VALOR em 
R$ 31.499,92 (trinta e um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), para a 
execução total dos serviços. VIGENCIA: até 23/01/2020 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 
069/2019, Dispensa de Licitação 021/2019, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 24 de dezembro de 2019. Humberto Pereira da Silva - Prefeito.   
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: JAKSON AUGUSTO DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 40.523.276/0001-79 - 
Contrato nº 258 de 23/12/2019 – OBJETO: Prestação de Serviços de Realização dos Festejos de 
Réveillon, em praça Pública, no dia 31/12/2020, na cidade de Tabocas do Brejo Velho, conforme 
Edital e anexo. VALOR:valor estimado de R$ 51.200,00 (cinquenta e um mil e duzentos reais. VIGENCIA: 
até 22/01/2020. BASE LEGAL: Processo administrativo nº 065/2019, Licitação Pregão Presencial nº 
008/2019, em conformidade com as Leis 8.666/93 e Lei 10.520/02.Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 23 de 
dezembro de 2019. Humberto Pereira da Silva - Prefeito. 
 

 
 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação 021/2019 

 
Ratificar o Processo Administrativo nº. PA 069/2019 de Dispensa de Licitação nº 021/2019, tendo como 
objeto: Serviços de Engenharia para Reforma e Recuperação da Academia da Saúde, na sede do 
Município de Tabocas do Brejo Velho, tendo como finalidade solucionar diversos problemas estruturais 
detectados como: restauração da estrutura física do prédio, bem como dos equipamentos, visando a 
conservação e cuidado desse espaço físico, a fim de manter a estética, a funcionalidade e a segurança 
para seus usuários. Homologar o referido processo à empresa CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 14.806.392/0001-95. O valor total estimado 
para a execução dos serviços é de R$ 31.499,92 (trinta e um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa e dois centavos). Base legal: artigo 24, inciso I, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho/BA, 23 
de dezembro de 2019. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA, Inscrita no CNPJ nº 14.806.392/0001-95- 
Contrato nº 259 de 24/12/2019 – OBJETO – Prestação de Serviços de Engenharia para Reforma e 
Recuperação da Academia da Saúde, na sede do Município de Tabocas do Brejo Velho. VALOR em 
R$ 31.499,92 (trinta e um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), para a 
execução total dos serviços. VIGENCIA: até 23/01/2020 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 
069/2019, Dispensa de Licitação 021/2019, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 24 de dezembro de 2019. Humberto Pereira da Silva - Prefeito.   
 


