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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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Abapa garante auxílio técnico para  eliminar tigueras de soja na região Oeste

 A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) em 
parceria com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba) e a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), ini-
ciaram nesta quinta-feira (13), atividades de controle químico de 
plantas de soja voluntárias, as tigueras, nas rodovias BR 242/020 
e estradas vicinais de regiões agrícolas do Oeste da Bahia. A 
parceria da Abapa se deve após os bons resultados obtidos no 
controle fitossanitário do algodão, realizado pelo grupo gestor 
do Programa Fitossanitário, na safra passada.  As atividades de 
eliminação das tigueras vão até o final do vazio sanitário, 07 de 
outubro.
Com o plantio da soja previsto para iniciar uma semana mais 
cedo, em 1º de outubro, porém sem alterações no calendário 

do vazio sanitário, os manejos se intensificam para não deixar 
plantas vivas no campo e vias de acessos. Os técnicos das três 
entidades farão o acompanhamento, eliminando tigueras onde 
o produtor tem mais dificuldade de acesso. “Este é um trabalho 
dos grupos institucionais, temos equipes do algodão já atuando 
em controle fitossanitário e agora vamos intensificar com a soja. 
É um trabalho complexo, sendo que 90% do trabalho é realizado 
pelo produtor rural”, destaca o supervisor consultor agronômico 
e diretor técnico da Abapa, Celito Breda.
As equipes percorreram as rodovias, em um minucioso traba-
lho de eliminação das plantas que nascem descontroladas e que 
podem ser disseminadoras de pragas para as lavouras, princi-
palmente a ferrugem da soja. A preocupação além de agrícola, 
ambiental e econômica está relacionada ao controle efetivo de 
doenças nas lavouras. “Nossa instituição serve de apoio ao pro-
dutor rural, as boas prática agrícolas devem ser feitas nas pro-
priedades e levadas porteiras a fora. A ferrugem é disseminada 
pelo vento por isso a importância de um trabalho em conjunto 
com órgãos fiscalizadores”, esclarece o presidente da Abapa, Júlio 
Cézar Busato.
Celestino Zanella presidente da Aiba avalia que o produtor ru-
ral acredita na evolução do setor produtivo e tem as instituições 
como base em apoio técnico. “Estamos atuando há 30 anos no 
Oeste da Bahia, foi investido muito em pesquisas e o Programa 
Fitossanitário faz com que o produtor rural trabalhe com segu-
rança e tenha um retorno justo com qualidade no produto final”, 
destacou.  

Ascom Abapa
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP 

 

A Almenara Projetos Agrícolas Ltda, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 
13.671.764/0001-50, torna público o requerimento a SEMMA - Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, a Licença Prévia para a atividade de Confinamento para Bovinos de 
Corte, localizado na Fazenda Praizinho, Estrada BA 594, sentido a Fazenda Santa 

Colomba Cafés/Planalto, S/N, Município de Côcos-BA, CEP: 47.680-000. 

 

Representante legal 
ALMENARA PROJETOS AGRÍCOLAS LTDA 

 

 

RESUMO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 008/2020 
 
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 Dispensa de Licitação, com respaldo do Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93, para 
Aquisição de Testes Rápido para diagnóstico de COVID-19, em caráter de urgência para o 
enfrentamento da emergência de Saúde Pública, no município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, na 
quantidade estimada de 200 (duzentos) unidades; no valor total estimado de R$ 11.000,00 (onze mil 
reais), através da empresa DIAGNOSTICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.462.456/0001-90, com sede à Rua Santa Quitéria nº 400, Bairro Carlos Prates, na cidade de Belo 
Horizonte - MG. JUSTIFICATIVA: A presente aquisição se justifica em decorrência da pandemia do 
COVID-19 e em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, tendo em vista que, é função da Secretaria 
Municipal de Saúde articular as soluções de enfretamento da Pandemia, levando em conta a situação de 
emergência em nível internacional e, com o intuito de abastecer as Unidades de Referência com Testes 
rápidos para detecção qualitativa e específica da COVID-19. 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, 06 de agosto de 2020. Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 

 
RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 097/2020 

 
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 ROBSON RODRIGO 
FERREIRA DE OLIVEIRA-91790310563-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 37.062.887/0001-52, com sede na Rua 
Joaquim Pereira Campos, nº 01 na cidade de Serra Dourada– Bahia, acordam e ajustam firmar o presente 
TERMO ADITIVO ao contrato nº 097/2020, datado de 22/05/2020, conforme Processo Administrativo nº 
020/2020 de Dispensa de Licitação nº 006-2020-D, com base no Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020 e 
alterações posteriores, tendo como objeto a Prestação de Serviços de Segurança Profissional, para 
atuarem nas barreiras sanitárias, no combate a Pandemia do Novo Corona Vírus, enquanto durar a 
situação de emergência em saúde pública no Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme art. 4º da 
Lei Federal nº 13.979/20, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1. Visando manter a continuidade dos serviços na Segurança Profissional, para atuarem nas barreiras 
sanitárias no combate a Pandemia do Novo Corona Vírus; Considerando a Clausula Quinta do Contrato nº 
097/2020, sobre a prorrogado por iguais períodos, enquanto durar a Pandemia, com base no Art. 4º, H, da Lei 
nº 13.979/20 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 097/2020 datado de 22/05/2020, pelo prazo de 03 
(três) meses, iniciando a partir de 20/08/2020, com vigência até 19 de novembro de 2020, com base na Lei nº 
13.979/20. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. Considerando acréscimos nos quantitativos dos serviços 
contratados, ocorrido em consequência da necessidade de continuidade dos serviços; Considerando que a 
Contratada manterá os mesmos preços, e o Município primando pela economicidade de despesa, fica acrescido 
o valor de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), e assim, o Contrato nº 097/2020, datado de 
22.05.2020, passará a ter o valor total estimado de R$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais), 
resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas mais o acréscimo de 25% (vinte e cinco 
por cento), pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto 
Processo Administrativo nº 020/2020 de Dispensa de Licitação nº 006-2020-D, com base no Art. 4º da Lei 
Federal 13.979/2020 e Lei 8.666/96. 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 PUBLICAÇÃO 3.1 O presente TERMO ADITIVO será publicado, 
por extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Município, dando cumprimento ao disposto no artigo 131, Parágrafo 
Primeiro da Lei 9.433/05. CLAUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO 4.1 Ficam ratificadas todas e demais 
Cláusulas e condições do CONTRATO original não conflitante com o presente instrumento. E por assim 
estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, para 
todos os fins de direito. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 14 de agosto de 2020. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 
PROCESSO ADM Nº.050/2020 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 010/2020; TIPO: Menor Preço Por 
Lote; OBJETO: Contratação de empresa especializada visando Aquisição de 
gêneros alimentícios e hortifrutigranjeiros, com fornecimento contínuo e 
fracionado, conforme demanda e mediante solicitação, por um período do 
segundo semestre letivo, para atender o fornecimento de distribuição de 
merenda escolar aos alunos das Escolas Municipais da Prefeitura de Cotegipe, 
Estado da Bahia. Credenciamento das empresas: dia 28/08/2020 às 09:00h; 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala de Licitações, da Prefeitura Municipal de 
Cotegipe, à Pç. Da Bandeira, sn, Centro, Cotegipe, BA; TELEFONES: Fone: (77) 
3621-2424; Local de Retirada do Edital:  no endereço eletrônico licitacao-
cotegipe@outlook.com ou PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE-BA, no 
endereço acima. 
 
 
 

Cotegipe, Ba – 17 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

EDIMAR MARÇAL DE JESUS 
PREGOEIRO 

Port. nº 0124/2017 
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