
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 SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 038/2017 

 
 
 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 ECOTEC 
SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
73.560.187/0001-51, com sede na Travessa Expedito de Carvalho, 150, centro, 
Itaberaba - Ba, neste ato representado pelo Sócio-Gerente Sr. Bruno Soares 
Valadares, portador de CPF n.º 992.520.905-68, celebram o presente  TERMO 
ADITIVO ao Contrato de nº 038/2017, que tem por objeto a prestação dos 
Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos 
sólidos existente nas ruas e logradouros públicos no perímetro urbano da 
cidade de Tabocas do Brejo Velho, elaborado conforme o disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520/02  e demais normas pertinentes, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 1.Tendo em vista que os saldos dos quantitativos dos serviços 
contratados, não são suficientes para atender as demandas, nesses 02 últimos 
meses do exercício financeiro de 2020,  sabendo que a contratada manterá os 
mesmos preços, e o Município visando a economicidade de despesa, aditiva o 
contrato nº 038/2017, para a continuidade dos serviços de Limpeza Pública 
descritos acima. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR - 2. Para atender as 
demandas durante os últimos meses deste ano (2020), fica acrescido aos 
quantitativos de serviços, que somam o valor total estimado de R$ 114.890,50 
(cento e quatorze mil e oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos), com 
fundamentos no art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 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 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 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 
3.1. A liberação dos recursos financeiros far-se-á mediante publicação deste 
Termo Aditivo no Diário Oficial do Município, de acordo com as disponibilidades 
financeiras da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos. 
3.2. As despesas correrão por conta da seguinte dotação: 02.05.000 – Secretaria 
Municipal de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Públicos; 2028 – 
Desenvolvimento das Ações de Limpeza Pública; 3.3.9.0.39.00.00 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, previstos no orçamento de 2020. 
CLÁUSULA QUINTA – 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, 10 de 
novembro de 2020. 
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 RESUMO DE SEXTO 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 todos 
serviços contratados, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de nº 221 datado 
de 04.10.2019, 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. 
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, 18 de novembro 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 165 de 19/09/2020 – OBJETO – Contratação de 
empresas para execução das seguintes obras: Pavimentação em Paralelepípedo 
na Rua do Matadouro; Ampliação da Pavimentação em Paralelepípedo na Rua 
Tamandaré; Ampliação da Pavimentação em Paralelepípedo na Rua México, na 
sede do Município; e Ampliação da Pavimentação em Paralelepípedo na Rua 
Nova - Povoado de Mariquita, conforme descritos no anexo I do Edital. VALOR: 
Valor total estimado R$ 315.559,23 (trezentos e quinze mil e quinhentos e cinquenta e 
nove reais e vinte e três centavos), referentes aos ITENS: ITEM I – no valor de R$ 
87.228,55 (oitenta e sete mil e duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco 
centavos); ITEM II – no valor de R$ 58.973,43 (cinquenta e oito mil e novecentos e 
setenta e três reais e quarenta e três centavos); ITEM III - no valor de R$ 102.461,67 
(cento e dois mil e quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos) e 
ITEM IV - no valor de R$ 66.895,58 (sessenta e seis mil e oitocentos e noventa e cinco 
reais e cinquenta e oito centavos). VIGENCIA: até 17/02/2021 – BASE LEGAL: 
Processo Administrativo nº 042/2020, Modalidade Convite 007/2020, em conformidade 
com a Lei nº 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 19 de novembro de 2020. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito.      
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