
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 TERCEIRO 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, doravante denominada CONTRATADA, e de conformidade com os elementos constantes do 
Procedimento Administrativo nº 043/2019, na Modalidade Convite nº 009/2019, 8.666/93 e suas alterações, 
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 – O 
presente TERMO tem por Objeto aditar em 25% os preços unitários do contrato nº 208/2019, visando o reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, para a continuidade dos serviços de reforma descritos acima. CLÁUSULA 
SEGUNDA – DO VALOR - Considerando a necessidade do reajuste, bem como a continuidade dos serviços de 
reforma, fica acrescido o valor estimado de R$ 14.308,83 (quatorze mil e trezentos e oito reais e oitenta e três 
centavos), e assim, o contrato nº 208/2019, datado de 19.08.2019, passará ao valor total estimado de R$ 71.547,64 
(setenta e um mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), com fundamento no art. 65, inciso II, 
alínea “d”, § 1º da Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A alteração 
contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inciso II, alínea “d”, § 1º da Lei nº 8.666/93. 
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, 22 de setembro 2020.  
 

RESUMO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 143/2019 
 

 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2019 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TABOCAS DO BREJO VELHO E A EMPRESA FORLAN 
ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.   

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 FORLAN 
ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, pessoa jurídica de direto privado, CNPJ nº 14.755.059/0001-02, com sede Av. JK, 
nº. 267 A, Centro – Ibotirama/BA, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador o Sr. PABLO FORLAN OLIVEIRA ALVES, 
portador da cédula de identidade RG nº. 09437652-26 SSP/BA e inscrito no CPF sob nº. 792.010.325-87, residente e domiciliado 
à Rua Artur Alvim, nº. 190, Bairro São Francisco, na cidade de Ibotirama – Bahia, celebram o presente TERMO ADITIVO ao 
Contrato de nº 143/2019, que tem por objeto a Serviços Profissional Especializado na Assessoria e Operacionalização, com 
os lançamentos de dados mensais, manutenção, treinamento e acompanhamento, do sistema integrado de gestão e 
auditoria – SIGA, para envio das informações diversas, desta Autarquia, em cumprimento a exigência do TCM-BA, como segue: 
a) Elaborar Informações da prestação de contas mensal, junto ao sistema SIGA; b) Informações de despesas de pessoal; c) 
Elaboração de informações de Obras; d) Elaborar informações ao Sistema de Publicidade; e)Informações de Licitações; f) 
Assessoria nas respostas das notificações mensais. g) Treinamento de servidores para operar o SIGA, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando manter a continuidade dos serviços descritos acima 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 143/2019 datado de 09/04/2019, pelo prazo de mais 03 (três) meses, com vigência até 31 de 
dezembro de 2020, com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. CLÁUSULA SEGUNDA – DO 
VALOR 2. Valor global estimado para a continuidade da prestação dos serviços é de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), 
pagos em 03 (três) parcelas mensais de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); 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 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1. A liberação dos recursos financeiros far-
se-á mediante publicação deste Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, com base na presente licitação correrão à conta dos 
recursos constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
Unidade: 02.02.000 – Secretaria Munic. de Administração; Projeto / Atividade: 2.007 – Desenv. Das Ações da Administração; 
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUARTA – DA 
RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 4.1 Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo. Por estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que produza os seus efeitos legais. Tabocas do Brejo Velho – 
Bahia, 23 de setembro de 2020. 

 

Contrato nº 143/2019 
Processo Adm. nº 018/2019 
Pregão Presencial nº 005/2019 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO nº 051/2020 
 
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, de outro lado, como contratada, a Empresa SUELY DOS SANTOS 
GONÇALVES – ME (SUPERMERCADO SOUZA), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua México, 
S/N, Bairro Centro, na Cidade de Tabocas do Brejo Velho- Ba inscrita no CNPJ nº12.158.946/0001-60, 
inscrição estadual nº 088.723534, neste ato, representada pela sócia Administradora a Sra. Suely dos Santos 
Gonçalves, portadora da cédula  de identidade RG nº 09.308.345-93 SSP-BA, e inscrito no CPF : 005.599.695-
70, residente e domiciliada na Rua México, s/n, Centro, Tabocas do Brejo Velho - Ba, doravante denominada 
CONTRATADA, e de conformidade com os elementos constantes do Procedimento Administrativo nº 004/2019, 
do PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2019, e nos termos das Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, 
acordam e ajustam firmar o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 051/2020, datado de 05/02/2020, tendo 
como objeto: Fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios, Materiais Descartáveis e Produtos de 
Higiene e Limpeza em Geral, destinados às demandas da Secretaria Municipal de Administração, 
Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura do Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme 
descriminações e especificações, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO – O presente TERMO tem por Objeto aditar em 25% os quantitativos do contrato nº 051/2020, visando 
assim pode atender o aumento de demanda até o final do exercício de 2020. CLÁUSULA SEGUNDA – DO 
VALOR – Considerando a necessidade de manter o fornecimentos dos gêneros descritos acima para as 
Secretarias Municipais; Considerando que a Contratada manterá os mesmos preços unitários, e o Município 
primando pela economicidade de despesa, fica acrescido o valor estimado de R$ 25.226,20 (vinte e cinco mil e 
duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), e assim, o contrato nº 051/2020, datado de 05.02.2020, passará 
ao valor total estimado de R$ 126.131,00 (cento e vinte e seis mil e cento e trinta e um reais), com fundamento 
no art. 65, inciso I, alínea “b”, § 1º da Lei nº 8.666/93. 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, 24 de setembro de 2020. 
 

RESUMO DE SEXTO 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, 24 de setembro de 2020. 
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RESUMO DE QUINTO 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, 25 de setembro de 2020. 
 
 

RESUMO DE QUINTO 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, 25 de setembro de 2020. 
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HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2020 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA, através do 
Prefeito, Sr. HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, após julgamento das propostas de preços pelo Pregoeiro e 
Equipe de apoio, e posterior Parecer Jurídico sobre o resultado da Licitação modalidade Pregão 
Presencial nº 008/2020, tendo como objeto: Aquisição de 01 (um) Veículo Usado, Tipo Caminhonete 
Cabine Dupla (Pick-up) 4x4, Motor Diesel 2.0 16V, de 160 à 165cv, Câmbio Manual, 4 portas, Ano de 
Fabricação não inferior à 2011, em bom estado de conservação, mecânica totalmente revisada, com 
garantia mínima de 90 (noventa) dias, para motor, câmbio e diferencial, conforme Edital, homologa o 
resultado apresentado à empresa: JK VEÍCULOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 28.759.229/0001-23, 
sendo vencedora do certame com valor total de R$ 60.700,00 (sessenta mil e setecentos reais); nas 
condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 25 de setembro de 2020. HUMBERTO 
PEREIRA DA SILVA - PREFEITO. 
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