
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 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 178/2019 

 
 
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. 004/2019, 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 178/2019, datado 
de 06/06/2019, tendo como objeto: Execução das seguintes obras: Construção de Muro Pintado, com 
Portão, no Cemitério Bosque do Silêncio, no Povoado de Barra do Peixinho; Construção de Muro 
Pintado, com Portão, no Cemitério Bosque do Silêncio, no Povoado de Olho D’água do Alexandre; 
e Construção de Muro Pintado, com Portão, na Escola Municipal Policarpo Lopes Pitão, no 
Povoado de Vazante I, interior do Município, 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 178 datado de 06.06.2019, por 
90 (noventa) dias. 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, 03 de agosto de 2020. 
 
 
 

RESUMO DE CONTRATO 
 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: Patrícia Modesto Oliveira, inscrita no CPF sob o n.º 659.935.945-00 e Carteira de 
identidade n.º 06664097 06 SSP/BA -Contrato nº 131 de 03/08/2020 – OBJETO: Serviços de locação de 
01 (um) imóvel, situado à Praça Castro Alves nº 18 - Centro, na cidade de Tabocas do Brejo Velho – 
Bahia, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. VALOR: R$ 1.045,00 (hum mil e 
quarenta e cinco reais) por mês, totalizando o valor global estimado de R$ 5.225,00 (cinco mil e duzentos 
e vinte e cinco reais), para o período contratado. VIGÊNCIA: até 31/12/2020. BASE LEGAL: em 
conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 03 de agosto de 
2020. Humberto Pereira da Silva – Prefeito 
. 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: Lindomar Joaquim da Silva, inscrito no CPF sob o n.º 569.053.435-87 e Carteira de 
identidade n.º 5.503.192 SSP/BA - Contrato nº 132 de 03/08/2020 – OBJETO: Serviços de locação de 01 
(um) imóvel, situado à Rua Tamandaré S/N – Alto da Bela Vista, na cidade de Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, para funcionamento da Casa de Apoio. VALOR R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e 
cinco reais) por mês, totalizando o valor global estimado de R$ 5.225,00 (cinco mil e duzentos e vinte e 
cinco reais), para o período contratado. VIGÊNCIA: até 31/12/2020. BASE LEGAL: em conformidade com 
o Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 03 de agosto de 2020. Humberto 
Pereira da Silva – Prefeito. 
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: REGIS E ARAÚJO LTDA – ME (HP DESIGN), CNPJ nº 07.530.351/0001-53- Contrato nº 
133 de 03/08/2020 – OBJETO: Prestação de Serviços Especializado na Manutenção do Site Oficial da 
Prefeitura do Município e Portal da Transparência compreendendo a Hospedagem WEB, Contas de 
Email, Webmail, Armazenamento de dados com Backup, sistema para Publicação de Balancetes, 
Relação de Receitas e Processos, PPA, LDO, LOA, Audiências Públicas, Atos Oficiais, Prestação de 
conta e Publicações de Documentos de Licitação com Liberação de Chaves de Acesso aos 
Módulos Interligado ao site oficial e Portal da Transparência, destinado a atender plenamente aos 
ditames da Lei de Acesso a Informação. VALOR: R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais) por mês, 
totalizando o valor global estimado de R$ 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais), para o período 
contratado. VIGÊNCIA: até 31/12/2020 – BASE LEGAL:  em conformidade com o Art. 24, Inciso II, da Lei 
8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 03 de agosto de 2020. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADO: Janio Alves do Nascimesnto, CPF sob o nº º 025.838.935-48- Contrato nº 134 de 
03/08/2020 - OBJETO – Serviço de locação de 01 (um) imóvel, situado no Povoado da Passagem, na 
divisa entre o Município de Tabocas do Brejo Velho e Cristópolis, para apoio à equipe que estará 
atuando na barreira sanitária do mesmo povoado, no combate a Pandemia do Novo Corona Vírus. 
VALOR: R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês, totalizando o valor estimado de R$ 800,00 (oitocentos 
reais), para o periodo contratado. VIGENCIA: até 30/09/2020. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 03 de 
agosto de 2020. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.  
 
 

RESUMO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO nº 204/2019 
 
Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, 
Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Municipal nº 86 – Centro, em 
Tabocas do Brejo Velho – BA, inscrita no CNPJ sob nº 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, o Sr. Humberto Pereira da Silva, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF nº 
378.672.615-91 e da CI/RG nº 03703274 70 SSP/BA, residente e domiciliado à Praça Presidente Dutra nº 46 – 
Centro – Tabocas do Brejo Velho – Bahia e do outro lado, como CONTRATADA, a empresa GERALDO 
LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 24.990.561/0001-43, neste ato, representada pelo Senhor Geraldo Lessa Neto, inscrito no 
CPF sob nº 507.669.615-91, portador do RG nº 01741568-38 SSP/BA, inscrito na OAB/BA sob o n.º 49.707, 
com endereço profissional a Rua Dr. José Peroba, nº 349, sala 1603, Ed. Empresarial Costa Azul, Stiep, CEP 
41.770.253, Salvador/Ba, em conformidade, com os elementos constantes no processo administrativo nº 
046/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019, em conformidade com a Lei 8.666/93, resolvem celebrar o 
presente Termo Aditivo ao Contrato nº 204/2019, datado de 09/08/2019, tendo como objeto: Prestação de 
Serviços de Assessoria e consultoria jurídica ao Município na realização de tarefas envolvidas com a 
identificação de créditos devidos por Concessionários de Serviço Público de Telefonia, 
Concessionários de Serviço Público de Energia, Concessionários de Serviço Público de Água e Esgoto, 
Instituições Financeiras, Empresas Públicas Federais ou Estaduais e outros similares, com: - Análise e 
verificação da regularização das regras tributárias, ambientais, de obras, de posturas e de uso e ordenamento 
do solo das unidades imobiliárias e mobiliárias envolvidas; - Orientação e direcionamento dos trabalhos de 
levantamentos cadastrais em campo, para produção de relatórios técnicos e ou periciais das unidades 
imobiliárias e mobiliárias envolvidas; - Assessoria na verificação da regularidade do levantamento 
planialtimétrico e ou cadastral, com ou sem georeferenciamento; - Assessoria na abertura e ou saneamento de 
processos administrativos para identificação de base de cálculo, e lançamento de tributos correspondentes; 
Assessoria na elaboração de decisões das autoridades, mediante elaboração de minutas de atos formais; - 
Assessoria na elaboração de pronunciamentos de servidores nas decisões de processamento administrativo; - 
Assessoria na análise de emissão de ato administrativo de aprovação da regularização fiscal. - Cobrança 
administrativa e judicial dos créditos decorrentes dos processos administrativos envolvendo os contribuintes em 
questão, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por não haver concluído toda 
demanda dos serviços contratados, e visando a necessidade da continuidade dos serviços, fica prorrogado o 
prazo de vigência do Contrato de nº 204 datado de 09/08/2019, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. 
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, 05 de agosto de 2020. 
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RESUMO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 220/2019 
 
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. 012/2019, 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 220/2019, datado de 04/10/2019, tendo como 
objeto: Construção de Academia da Terceira Idade ao Ar Livre, nos povoados de Poço do Mato e Barra do 
Peixinho, no interior do Município, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por 
não haver concluído os serviços contratados, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 220 datado de 
04.10.2019, por 60 (sessenta) dias.   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, 05 de agosto de 2020. 
 

RESUMO DE QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO nº 221/2019 
 
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 da Carta Convite nº. 012/2019, e disposições da Lei Federal nº 10.520 e 
8.666, e alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 221/2019, datado de 04/10/2019, 
tendo como objeto: Obras de Pavimentação em Paralelepípedos ao redor da Igreja, no Povoado de Juazeiro; 
Obras de Pavimentação em Paralelepípedos, complementar, em 03 (três) ruas da sede do Município, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por não haver concluído os serviços contratados, fica 
prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 221 datado de 04.10.2019, por 60 (sessenta) dias. 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, 05 de agosto de 2020. 

 
HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO 

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 
 
O Prefeito Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer 
favorável da Procuradoria Jurídica Municipal. RESOLVE: Ratificar o o Processo Administrativo nº. PA 028/2020 de 
Dispensa de Licitação nº 009/2020, tendo como objeto: Serviços Profissionais de Odontologista, no Programa de 
Saúde da Família – PSF, na Unidade de Saúde do Distrito de Mariquita, interior do Município, com carga 
horária de 40 (quarenta) horas semanais, tendo como finalidade contratação de serviços odontológicos 
especializados para prestar assistência à população do Distrito da Mariquita, zona rural do município nos serviços 
descrito acima. Homologar o referido processo a Odontóloga Odontologia o Sr. NEWTON MIRANDA GARCIA 
NETO, inscrita no CPF sob o nº 032.719.175-90, e RG nº 12595860-90 SSP/DF e CRO-BA nº 12939, residente e 
domiciliado Rua São Bento, Centro na cidade de Tabocas do Brejo Velho - Bahia. O valor total estimado para a 
execução dos serviços é de R$ 16.360,00 (dezesseis mil e trezentos e sessenta reais). Base legal: artigo 24, inciso II, 
da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho/BA, 06 de agosto de 2020. 
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