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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 025/2020 
 
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 Engenheiro Civil Sr. EZIO EZUPERIO ALVES DE 
QUEIROZ inscrito no CPF 054.092.825-90, carteira de identidade nº 1597881538 SSP/BA, e CREA-GO nº 
1016915195D-GO, residente e domiciliado a Rua Antônio L. de Morais S/N, centro, na cidade de Santa Maria da 
Vitória - Bahia, aqui denominado, CONTRATADO. A presente contratação direta ocorreu conforme o Processo 
Administrativo nº 073/2019 de Dispensa de Licitação nº 022/2019, com base no Art., Inciso I da Lei nº 8.666/93, 
com as modificações da Lei 9.648/98. Ambos aqui, celebram o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2020, 
datado de 06/01/2020, tendo como objeto: Prestação de Serviços na Elaboração de Projetos Arquitetônicos, 
Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiro e 
Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, na sede e Interior do Município, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - Visando manter a 
continuidade dos serviços descritos acimas, fica acrescido aos quantitativos referentes à carga horaria, mais 20 
(vinte) horas semanais, totalizando a carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, para o mês de Dezembro. 
Bem como fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 025 datado de 06.01.2020, por mais 30 (trinta) dias, 
com início a partir de 01/12/2020. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR – Considerando a continuidade dos 
serviços, e aumento da carga-horário, o valor total dos serviços será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), portando o 
contrato que era de R$ 32.978,00 (trinta e dois mil e novecentos e setenta e oito reais), passará para o valor total 
de R$ 37.978,00 (trinta e sete mil e novecentos e setenta e oito reais) para o período descrito na Clausula 
Primeira. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A alteração contratual de que trata este 
instrumento é baseada no Art. 57, inciso II e Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 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, 23 de novembro de 2020. 
 
 

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 063/2020 
 
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 BEL. QUECIO 
FERNANDO OLIVEIRA COSTA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-BA sob o nº 41.328, inscrito 
no CPF-MF nº 047.378.975-23, aqui denominado, CONTRATADO. A presente contratação direta ocorreu 
conforme o Processo Administrativo nº 010/2020 de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2020, com base no 
Art. 25, Inciso II da Lei nº 8.666/93, com as modificações da Lei 9.648/98. Ambos aqui, celebram o presente 
Termo Aditivo ao Contrato nº 063/2020, datado de 03/03/2020, tendo como objeto: Serviços de Assessoria 
e Consultoria Jurídica para Apoio na Procuradoria Jurídica do Município, 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- manter a continuidade dos 
serviços descritos acima e considerando que o contratado manterá os mesmos preços, sendo assim mais 
vantajoso para o Município, fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 063 datado de 03.03.2020, 
por mais 30 (trinta) dias. Com início a partir de 01/12/2020. 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 – 
Considerando a continuidade dos serviços, e o acréscimo no valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), o  
valor do contrato que antes era de R$ 27.720,00 (vinte e sete mil e setecentos e vinte reais), passará a ser 
de R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos 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, 23 de novembro de 2020. 
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RESUMO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 103/2020 
 
 
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 simplesmente CONTRATANTE e do outro lado, a empresa 
CONSTRUTORA SOUZA & TORRES SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direto privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 30.103.984/0001-05, com sede à Rua Francisco Alves de Oliveira nº 29 - Centro, na cidade de Serra 
Dourada - Bahia, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. Francisco Bruno Souza Torres, 
residente e domiciliado na cidade de Serra Dourada – Bahia, portador da cédula de identidade RG nº 
1015014801 SSP/BA e inscrito no CPF sob nº 011.879.515-52, aqui denominada, CONTRATADA, e de 
conformidade, com os elementos constantes da Processo Administrativo nº 019/2020 Modalidade Convite nº 
002/2020, homologado pelo Sr. Prefeito Municipal datado do dia 01/06/2020, em conformidade com a Lei 
8.666/93, e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 103/2020, datado de 
02/06/2020, tendo como objeto: Construção de 01 (uma) Praça Pública Urbana no Setor Aeroporto na 
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 103 datado de 
02.06.2020, por 30 (trinta) dias. Com início a partir de 01/12/2020. 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, 23 de novembro de 
2020. 
 
 
 

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 104/2020 
 
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 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. 002/2020, 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 104/2020, datado de 02/06/2020, tendo como objeto: – Contratação 
de empresas para execução das seguintes obras: Serviços de Ampliação da Pavimentação da Rua 
José Bastos-sede; Serviços de Reforma e Ampliação da Edificação da Secretaria Municipal de Saúde, 
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 104 datado de 02.06.2020, por 30 (trinta) 
dias. Com início a partir de 01/12/2020. 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, 23 de novembro de 2020. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 106/2020 

 
 

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 DTSL 
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 04.060.194/0001-71, com sede à 
Avenida Luiz Eduardo Magalhães nº 386-A - centro, na cidade de São Felix do Coribe – Bahia, neste ato 
representado pelo Senhor Denílson Carlos de Souza Neves, portador do RG n.º 11325951 42 SSP/BA e CPF 
n.º 355.253.981-68, aqui denominada, CONTRATADA, e de conformidade, com os elementos constantes da 
Carta Convite nº. 001/2020, 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 106/2020, datado de 05/06/2020, tendo como 
objeto: Serviços de implantação de Pavimentação em Paralelepípedo na Comunidade de Brejinho do 
Itacarambi 2 neste Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba, referente a proposta 001754 de 2019, 
Objeto do CTR nº 1064367-02/2019/MCIDADES/CAIXA, 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 106 datado de 05.06.2020, 
por 06 (seis) meses. Com início a partir de 01/12/2020. 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, 23 de novembro de 
2020. 
 
 

RESUMO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 014/2020 
 

 
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 
I, da Lei nº 8.666/93, a Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Melhoria de 
Iluminação Pública na Praça Presidente Dutra, na sede do Município de Tabocas do Brejo 
Velho/BA, no valor total de R$ 32.997,50 (trinta e dois mil e novecentos e noventa e sete reais e 
cinquenta centavos), através da empresa CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA, Inscrita 
no CNPJ nº 14.806.392/0001-95. JUSTIFICATIVA: A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras 
e Serviços Públicos responsável pelo planejamento, acompanhamento e análise dos serviços infra 
estruturais do Município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia, disciplina por meio deste a necessidade 
de melhorias na iluminação da Praça Presidente Dutra, inclusive com a substituição de luminárias 
antigas a vapor de mercúrio/vapor de sódio, por lâmpadas de LED, a fim de proporcionar aos 
usuários maior conforto e segurança. E para Assessorar está Secretaria nesta empreitada, 
solicitamos a contratação dos serviços especializados da empresa mencionada, a qual é 
qualificada, possui competência e experiência em atividades similares, atendendo em 
conformidade com as necessidades do Município. 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, 24 de novembro de 2020. Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
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RESUMO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 015/2020 
 
 
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 500(quinhentos) unidades sendo: 
300 (trezentos) unidades do tipo COVID-19 IGG IGM RAPID TEST e 200(duzentos) unidades do 
tipo e  COVID-19 AG RAPID TEST; no valor total estimado de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil 
reais), através da empresa PRO J VENDAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 25.261.528/0001-45, 
com sede à Rua Cássia, 416, Bairro Prado – CEP 30411-140, 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, 24 de novembro de 2020. 
Humberto Pereira da Silva - Prefeito Municipal. 
    

 
 
 
 

RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

 
 
O Prefeito Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
após parecer favorável da Procuradoria Jurídica Municipal. RESOLVE: Ratificar o Processo 
Administrativo nº. 043/2020 de Dispensa de Licitação nº 013/2020, tendo como objeto: Serviços 
Laboratoriais, para realização de Exames de Analises Clinica, destinados aos Pacientes atendidos 
nas Unidades de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho/Ba, homologando o referido 
processo a empresa LABORATORIO EXAME LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.243.240/0001-78, 
com sede na Avenida Manso Cabral nº 374 – centro, na cidade de Serra Dourado - Bahia. O valor 
total estimado para a execução dos serviços é de R$ 17.592,00 (dezessete mil e quinhentos e 
noventa e dois reais). Base legal: artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho/BA, 
25 de novembro de 2020. Humberto Pereira da Silva-Prefeito.   
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