
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.

Ano XIX  Nº 5216    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    29 de Julho de 2020

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 
127 de 14/07/2020 – OBJETO – Obras de Construção de 01 (uma) Edificação Publica e Obras de Construção 
de Sala dos Professores na Escola Municipal Rui Barbosa na sede, conforme anexo I do Edital. VALOR 
GLOBAL: R$ 169.106,90 (cento e sessenta e nove mil e cento e seis reais e noventa centavos), referente aos 
LOTES: LOTE I – no valor total de R$ 134.478,20 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos e setenta e oito reais e 
vinte centavos) e LOTE IV - no valor total de R$ 34.628,70 (trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e oito reais e 
setenta centavos), para a execução total dos serviços. VIGENCIA: até 31/12/2020 – BASE LEGAL: Processo 
Administrativo nº 025/2020, Tomada de Preço 001/2020, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 14 de julho de 2020. Humberto Pereira da Silva - Prefeito.    
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.  
CONTRATADA: REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA – inscrita CNPJ nº 29.583.993/0001-53, 
Contrato: nº 128 de 14/07/2020 – OBJETO: Construção de 01 (um) deposito, na Escola Municipal Manoel 
Messias de Oliveira, na sede conforme anexo I do Edital. VALOR GLOBAL: R$ 107.804,45 (cento e sete mil e 
oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referente ao LOTE II, para execução total dos serviços 
contratado. VIGENCIA: até 31/12/2020 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 025/2020, Tomada de Preço 
001/2020, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 14 de julho de 2020. Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito.     
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.  
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS LTDA – inscrita no CNPJ nº 30.103.984/0001-05, 
Contrato: nº 129 de 14/07/2020 – OBJETO: Serviços de Reforma Completa do Prédio da Escola Municipal 
Manoel Messias de Oliveira, na sede, conforme anexo I do Edital. VALOR GLOBAL: R$ 331.249,31 (trezentos e 
trinta e um mil e duzentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), referente ao LOTE III, para execução total 
dos serviços contratado. VIGENCIA: até 31/12/2020 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 025/2020, Tomada 
de Preço 001/2020, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 14 de julho de 2020. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito.     
 

RESUMO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 244/2019 
 
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 LABORATÓRIO EXAME LTDA, com sede na Avenida 
Manso Cabral nº 374 – centro, na cidade de Serra Dourado - Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 04.243.240/0001-78 e 
Inscrição Municipal nº 0062, neste ato representada pela Sra. Zenubia Alves dos Santos, Sócia-gerente, portadora do 
CPF nº 252.845.095-87 e da CI/RG nº 03980808-44 SSP/BA, aqui denominada, CONTRATADA, em conformidade, 
com os elementos constantes do Pregão Eletrônico nº. 010/2019, e disposições das Leis Federais 10.520 e 8.666/93, 
e alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 244/2019, datado de 05/12/2019, tendo 
como objeto: A CONTRATAÇÃO empresa especializado em serviços laboratoriais para realização de Exames 
de Analise Clinica para os pacientes do município de Tabocas do Brejo Velho, conforme planilha anexa, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Acréscimo nos quantitativos 
dos Serviços laboratoriais para realização de Exames de Analise Clinica, tendo em vista o aumento da demanda de 
pacientes necessitados desses serviços. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR - Considerando acréscimos nos 
quantitativos dos serviços contratados, ocorrido devido a necessitaram de atendimento de pacientes neste Município; 
Considerando que a Contratada manterá os mesmos preços, e o Município primando pela economicidade de 
despesa, fica acrescido o valor estimado de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), e assim, o contrato nº 244/2019, 
datado de 05.12.2019, passará ao valor total estimado de R$ 177.750,00 (cento e setenta e sete mil e setecentos e 
cinquenta reais), com fundamento no § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.663/93. CLÁUSULA TERCEIRA-  Conforme 
Cláusula Quinta do Contrato nº 244/2019, o prazo de execução contratual poderá ser prorrogado visando a 
continuidade dos serviços, nos casos e formas previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Excepcionalmente frente ao quadro de pandemia do COVID-19, a realização de um novo processo licitatório 
implicaria, dispêndios e ônus a Administração Pública do Município, a qual prima pela eficiência e qualidade na 
prestação dos serviços aos seus munícipes. CLÁUSULA QUARTA– As demais cláusulas do Contrato ora aditado, 
permanecem em vigor, mantidos todos os seus termos e constituindo com o presente, um só documento para todos 
os fins e efeitos legais. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual 
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 14 de julho de 2020. 
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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 
127 de 14/07/2020 – OBJETO – Obras de Construção de 01 (uma) Edificação Publica e Obras de Construção 
de Sala dos Professores na Escola Municipal Rui Barbosa na sede, conforme anexo I do Edital. VALOR 
GLOBAL: R$ 169.106,90 (cento e sessenta e nove mil e cento e seis reais e noventa centavos), referente aos 
LOTES: LOTE I – no valor total de R$ 134.478,20 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos e setenta e oito reais e 
vinte centavos) e LOTE IV - no valor total de R$ 34.628,70 (trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e oito reais e 
setenta centavos), para a execução total dos serviços. VIGENCIA: até 31/12/2020 – BASE LEGAL: Processo 
Administrativo nº 025/2020, Tomada de Preço 001/2020, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, 14 de julho de 2020. Humberto Pereira da Silva - Prefeito.    
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.  
CONTRATADA: REAL CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA – inscrita CNPJ nº 29.583.993/0001-53, 
Contrato: nº 128 de 14/07/2020 – OBJETO: Construção de 01 (um) deposito, na Escola Municipal Manoel 
Messias de Oliveira, na sede conforme anexo I do Edital. VALOR GLOBAL: R$ 107.804,45 (cento e sete mil e 
oitocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), referente ao LOTE II, para execução total dos serviços 
contratado. VIGENCIA: até 31/12/2020 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 025/2020, Tomada de Preço 
001/2020, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 14 de julho de 2020. Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito.     
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.  
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS LTDA – inscrita no CNPJ nº 30.103.984/0001-05, 
Contrato: nº 129 de 14/07/2020 – OBJETO: Serviços de Reforma Completa do Prédio da Escola Municipal 
Manoel Messias de Oliveira, na sede, conforme anexo I do Edital. VALOR GLOBAL: R$ 331.249,31 (trezentos e 
trinta e um mil e duzentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), referente ao LOTE III, para execução total 
dos serviços contratado. VIGENCIA: até 31/12/2020 – BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 025/2020, Tomada 
de Preço 001/2020, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 14 de julho de 2020. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito.     
 

RESUMO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 244/2019 
 
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 LABORATÓRIO EXAME LTDA, com sede na Avenida 
Manso Cabral nº 374 – centro, na cidade de Serra Dourado - Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 04.243.240/0001-78 e 
Inscrição Municipal nº 0062, neste ato representada pela Sra. Zenubia Alves dos Santos, Sócia-gerente, portadora do 
CPF nº 252.845.095-87 e da CI/RG nº 03980808-44 SSP/BA, aqui denominada, CONTRATADA, em conformidade, 
com os elementos constantes do Pregão Eletrônico nº. 010/2019, e disposições das Leis Federais 10.520 e 8.666/93, 
e alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 244/2019, datado de 05/12/2019, tendo 
como objeto: A CONTRATAÇÃO empresa especializado em serviços laboratoriais para realização de Exames 
de Analise Clinica para os pacientes do município de Tabocas do Brejo Velho, conforme planilha anexa, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Acréscimo nos quantitativos 
dos Serviços laboratoriais para realização de Exames de Analise Clinica, tendo em vista o aumento da demanda de 
pacientes necessitados desses serviços. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR - Considerando acréscimos nos 
quantitativos dos serviços contratados, ocorrido devido a necessitaram de atendimento de pacientes neste Município; 
Considerando que a Contratada manterá os mesmos preços, e o Município primando pela economicidade de 
despesa, fica acrescido o valor estimado de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), e assim, o contrato nº 244/2019, 
datado de 05.12.2019, passará ao valor total estimado de R$ 177.750,00 (cento e setenta e sete mil e setecentos e 
cinquenta reais), com fundamento no § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.663/93. CLÁUSULA TERCEIRA-  Conforme 
Cláusula Quinta do Contrato nº 244/2019, o prazo de execução contratual poderá ser prorrogado visando a 
continuidade dos serviços, nos casos e formas previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Excepcionalmente frente ao quadro de pandemia do COVID-19, a realização de um novo processo licitatório 
implicaria, dispêndios e ônus a Administração Pública do Município, a qual prima pela eficiência e qualidade na 
prestação dos serviços aos seus munícipes. CLÁUSULA QUARTA– As demais cláusulas do Contrato ora aditado, 
permanecem em vigor, mantidos todos os seus termos e constituindo com o presente, um só documento para todos 
os fins e efeitos legais. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual 
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 14 de julho de 2020. 
 
  

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 107/2020 
 
 
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 o Sr. 
NEWTON MIRANDA GARCIA NETO, Odontólogo, inscrita no CPF sob o nº 032.719.175-90, e RG nº 
12595860-90 SSP/DF e CRO-BA nº 12939, residente a Rua São Bento, Centro na cidade de Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, aqui denominada, CONTRATADO, a presente contratação direta deveu-se ao fato de 
ter sido Dispensada a Licitação, com base no artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, celebram o presente 
Termo Aditivo ao Contrato  nº 107/2020, datado de 09/06/2020, tendo como objeto: A CONTRATAÇÃO 
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., mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Acréscimo nos quantitativos dos Serviços Profissionais de Odontologista, no Programa de Saúde da 
Família – PSF, tendo em vista aumento na demanda de pacientes necessitados desses serviços. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR - Considerando acréscimos nos quantitativos dos serviços 
contratados, ocorrido devido a necessitaram de atendimento de pacientes neste Município; Considerando 
que a Contratada manterá os mesmos preços, e o Município primando pela economicidade de despesa, 
fica acrescido o valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), e assim, o contrato nº 107/2020, datado 
de 09.06.2020, com valor estimado de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), passará a ser o valor 
estimado de R$ 8.180,00 (oito mil e cento e oitenta reais), com fundamento no § 1º do Art. 65 da Lei nº 
8.663/93. CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas do Contrato ora aditado, permanecem em vigor, 
mantidos todos os seus termos e constituindo com o presente, um só documento para todos os fins e 
efeitos legais. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de 
igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 15 de 
julho de 2020. 
 
 

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 047/2020 
 
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 Grupo 
Formal, a COOPERATIVA MISTA DOS MICROS PRODUTORES AGRÍCOLAS DOS MUNICIPIOS DE 
TABOCASA DO BREJO VELHO E BREJOLANDIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 00.623.659/0001-02, com sede a Rua 13 de Maio nº 63 Centro – Tabocas do Brejo Velho - Ba, 
neste ato, representada pelo Diretor Presidente Valdi Araújo da Silva, portador da cédula  de identidade 
RG nº 03267669 SSP-BA, e inscrito no CPF: 440.370.901-04, residente e domiciliado na comunidade de 
Várzea Comprida, zona rural deste município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, aqui denominada, 
CONTRATADA, a presente contratação direta deveu-se ao fato de ter sido Dispensada a Licitação, com 
base no artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato  nº 047/2020, 
datado de 03/02/2020, tendo como objeto: Aquisição de 20.000 (vinte mil) unidades de pão tipo 
caseiro 50gr, destinados à Merenda Escolar, da sede e interior do Município, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por haver saldos nos quantitativos dos serviços 
contratados e pela necessidade da continuidade dos serviços, fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato de nº 047 datado de 03.02.2020, até a data de 31/12/2020. A contar a partir de 03/08/2020. 
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 – As demais cláusulas do Contrato ora aditado, permanecem em vigor, mantidos 
todos os seus termos e constituindo com o presente, um só documento para todos os fins e efeitos legais. 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e único 
efeito, na presença das testemunhas abaixo. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 24 de julho de 2020. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 107/2020 

 
 
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 o Sr. 
NEWTON MIRANDA GARCIA NETO, Odontólogo, inscrita no CPF sob o nº 032.719.175-90, e RG nº 
12595860-90 SSP/DF e CRO-BA nº 12939, residente a Rua São Bento, Centro na cidade de Tabocas do 
Brejo Velho - Bahia, aqui denominada, CONTRATADO, a presente contratação direta deveu-se ao fato de 
ter sido Dispensada a Licitação, com base no artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, celebram o presente 
Termo Aditivo ao Contrato  nº 107/2020, datado de 09/06/2020, tendo como objeto: A CONTRATAÇÃO 
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., mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Acréscimo nos quantitativos dos Serviços Profissionais de Odontologista, no Programa de Saúde da 
Família – PSF, tendo em vista aumento na demanda de pacientes necessitados desses serviços. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR - Considerando acréscimos nos quantitativos dos serviços 
contratados, ocorrido devido a necessitaram de atendimento de pacientes neste Município; Considerando 
que a Contratada manterá os mesmos preços, e o Município primando pela economicidade de despesa, 
fica acrescido o valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), e assim, o contrato nº 107/2020, datado 
de 09.06.2020, com valor estimado de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), passará a ser o valor 
estimado de R$ 8.180,00 (oito mil e cento e oitenta reais), com fundamento no § 1º do Art. 65 da Lei nº 
8.663/93. CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas do Contrato ora aditado, permanecem em vigor, 
mantidos todos os seus termos e constituindo com o presente, um só documento para todos os fins e 
efeitos legais. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de 
igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 15 de 
julho de 2020. 
 
 

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 047/2020 
 
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 Grupo 
Formal, a COOPERATIVA MISTA DOS MICROS PRODUTORES AGRÍCOLAS DOS MUNICIPIOS DE 
TABOCASA DO BREJO VELHO E BREJOLANDIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 00.623.659/0001-02, com sede a Rua 13 de Maio nº 63 Centro – Tabocas do Brejo Velho - Ba, 
neste ato, representada pelo Diretor Presidente Valdi Araújo da Silva, portador da cédula  de identidade 
RG nº 03267669 SSP-BA, e inscrito no CPF: 440.370.901-04, residente e domiciliado na comunidade de 
Várzea Comprida, zona rural deste município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, aqui denominada, 
CONTRATADA, a presente contratação direta deveu-se ao fato de ter sido Dispensada a Licitação, com 
base no artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato  nº 047/2020, 
datado de 03/02/2020, tendo como objeto: Aquisição de 20.000 (vinte mil) unidades de pão tipo 
caseiro 50gr, destinados à Merenda Escolar, da sede e interior do Município, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por haver saldos nos quantitativos dos serviços 
contratados e pela necessidade da continuidade dos serviços, fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato de nº 047 datado de 03.02.2020, até a data de 31/12/2020. A contar a partir de 03/08/2020. 
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 – As demais cláusulas do Contrato ora aditado, permanecem em vigor, mantidos 
todos os seus termos e constituindo com o presente, um só documento para todos os fins e efeitos legais. 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e único 
efeito, na presença das testemunhas abaixo. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 24 de julho de 2020. 
 
 

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 202/2019 
 
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. 008/2019, 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 202/2019, datado 
de 02/08/2019, tendo como objeto: Contratação de empresas para execução de Serviços de 
Engenharia para Manutenção e Reparos de Pavimentação em Meio Fio e Calçadas (Passeio/Piso de 
Concreto), na sede do Município, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA 
– Por haver saldos nos quantitativos dos serviços contratados e pela necessidade da continuidade dos 
serviços, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº nº 202 datado de 02.08.2019, até 
31/12/2020. 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, 28 de julho de 2020. 
 
  

RESUMO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 208/2019 
 
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, aqui denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa LAURI CONSTRUTORA EIRELI - ME, pessoa jurídica de 
direto privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.748.373/0001-07, com sede à Rua Martinho Pinto nº 129 – 
Bairro São Francisco, na cidade de Ibotirama - Bahia, neste ato representado pelo Sócio Administrador o 
Sr. Lauri Marcolino dos Santos, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Ibotirama – 
Bahia, portador da cédula de identidade RG nº 5294444-10 SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 559.141.015-
49, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de 
Licitação Carta Convite nº Modalidade Convite nº 009/2019, homologado pelo Prefeito Municipal no dia 
16/08/2019 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como objeto: Contratação de empresas 
para execução das seguintes obras: Serviços de Reforma da Quadra da localidade do Povoado de 
Cabiceirinha e Serviços de Reforma da Quadra da localidade do Povoado de Negramina, no interior 
do Município, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – Por haver saldos 
nos quantitativos dos serviços contratados e pela necessidade da continuidade dos serviços, fica 
prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 208 datado de 16.08.2019, para 31/12/2020. 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. 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, 28 de julho 2020. 
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