
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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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público Edital Pregão 
Presencial nº 010/2020 – SIMPLIFICADO (com base na Lei nº 13.979/2020) - 
Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de 
Desinfecção e Higienização Especial em diferentes pontos da cidade e Prédios 
Públicos, como medida de enfrentamento ao CORONAVIRUS, de forma 
parcelada, neste Município, conforme anexo I do Edital. Recebimento das propostas 
dia 09/11/2020, às 09:00 horas. O edital completo estará disponível no site: 
http://www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações na sede da Prefeitura, na 
Praça Municipal nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 29 de outubro de 
2020 - Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 100/2020 
 

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 a empresa RUI CARAUBA 
DOS SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 22.152.077/0001-10, 
estabelecido Av. Faustino de Queiroz nº 42 Centro, na cidade de Canápolis – Bahia, representado pelo 
proprietário o Sr. Rui Caraúbas dos Santos, inscrito no CPF nº 982.670.435-00 RG nº 09277413 00 SSP/BA, 
residente e domiciliado na cidade de Canápolis - Bahia, aqui denominada, CONTRATADO, a presente 
contratação direta deveu-se ao fato de ter sido Dispensada a Licitação, com base no artigo 25, Inciso II, da 
Lei 8.666/93, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato  nº 100/2020, datado de 01/06/2020, tendo 
como objeto: Prestação de Serviços de acompanhamento e cadastramento, de pleitos junto ao SICONV 
e SISMOB para captação de recursos junto ao governo federal e entidades paraestatais, bem como 
prestações de contas de convênios, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DO OBJETO - 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 100 datado de 01.06.2020, por mais 30 (trinta) dias. Com início a partir de 
03/11/2020. CLÁUSULA SEGUNDA – 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 suas alterações posteriores. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR - Valor total para a continuidade da prestação dos serviços é de R$ 
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para o período descrito na Clausula Primeira. 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, 26 de outubro de 2020. 

 
 

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 101/2020 
 
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 a BEL. JENIVALDA DE 
JESUS SAMPAIO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB-BA sob o nº 57006, inscrito no CPF-MF nº 
014.911.845-74, aqui denominada, CONTRATADO, a presente contratação direta deveu-se ao fato de ter 
sido Dispensada a Licitação, com base no artigo 25, Inciso II, da Lei 8.666/93, celebram o presente Termo 
Aditivo ao Contrato  nº 101/2020, datado de 01/06/2020, tendo como objeto: Prestação de Serviços 
Jurídicos Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social e no atendimento a Pessoas Carentes 
do Município de Tabocas do Brejo Velho, que necessitem de intervenção Jurídica, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - 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 101 datado de 
01.06.2020, por mais 30 (trinta) dias. Com início a partir de 03/11/2020. CLÁUSULA SEGUNDA – 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 suas alterações posteriores. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR - Valor total 
para a continuidade da prestação dos serviços é de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para o período 
descrito na Clausula Primeira. 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, 26 de outubro de 2020. 
 
 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
03 de Novembro/2020 03


		2020-11-03T16:23:33-0300
	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGADA EIRELI:07053173000117




