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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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RESUMO DE CONTRATO 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
CONTRATADA: MARCIEL GONÇALVES DE ARAÚJO – CPF nº 065.302.615-32- Contrato nº 184 de 
11/12/2020 – OBJETO: Serviços de Empreitada para Limpeza em geral das áreas em torno dos 
Prédios Escolar do interior do Município, conforme tabela abaixo e planilha anexo. DO VALOR: R$ 
12.628,59 (doze mil e seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), para execução total dos 
serviços contratado. VIGÊNCIA: até 31/12/2020 – BASE LEGAL: em conformidade com o Art. 24, Inciso 
II, da Lei 8.666/93. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 11 de dezembro de 2020. Humberto Pereira da 
Silva – Prefeito. 
 

 
 
 

RESUMO DE OITAVO 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.O presente Termo 
Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 038/2017 pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias, iniciando a partir de 04/01/2021, com vigência até 05 de março de 2021. 1.1 – O prazo de vigência deste 
termo poderá ser prorrogado ou reincidido, conforme processos licitatórios a ser deflagrados pela futura gestão 
municipal. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR - Considerando a necessidade da continuidade dos serviços, 
bem como os acréscimos nos quantitativos dos serviços contratados, para atender as demandas durante o 
período descrito acima do exercício de 2021; Considerando que a Contratada manterá os mesmos preços, e o 
Município primando pela economicidade de despesa, fica acrescido o valor total estimado de R$ 169.206,00 
(cento e sessenta e nove mil e duzentos e seis reais), ao Contrato nº 038/2017, datado de 04.07.2018; Tendo por 
base, o valor estimado mensal de R$ 82.293,00 (oitenta e dois mil e duzentos e noventa e três reais), acrescido 
do saldo restante, no valor de R$ 4.620,00 (quatro mil e seiscentos e vinte reais).  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. 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 das seguintes dotações: 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, 21 de dezembro de 2020. 
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RESUMO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 130/2018 
 

  
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 EIRELLI, 
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 130/2018, que tem por objeto a Prestação de Serviços 
Terceirizados de mão de obra na operacionalização de Poços Tubulares, em diversas localidades no interior 
do Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme descrito no anexo I do Edital, 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. Visando manter a continuidade dos Serviços 
Terceirizados de mão de obra na operacionalização de Poços Tubulares, fica prorrogado a prestação dos serviços 
pelo período de 02 (dois) meses, contados a partir de 04/01/2021, com vigência até 05/03/2021. 1.1 – O prazo de 
vigência deste termo poderá ser prorrogado ou reincidido, conforme processos licitatórios a ser deflagrados pela 
futura gestão municipal. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR – Considerando a necessidade da continuidade na 
execução dos serviços descritos no objeto, fica reprogramado o saldo do Contrato nº 130/2018, datado de 
04/07/2018, com valor de R$ 197.505,15 (cento e noventa e sete mil e quinhentos e cincos reais e quinze centavos), 
para o período de 60 (sessenta) dias no exercício de 2021. 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. Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 21 de dezembro de 2020. 

 
 
 

RESUMO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 035/2018 
 

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 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.882.271/0001-02, com sede à Rua do Cajueiro nº 71A – Centro – Ibotirama - Bahia, 
neste ato representado pelo Sócio Administrador Sr. Marlon Santos da Silva, portador do RG n.º 08181353 87 
SSP/BA e CPF n.º 907.791.425-00, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 035/2018, que tem por 
objeto Serviços de Instalação, Fornecimento e Manutenção de Sinal de acesso à Internet, modalidade TCP-IP, 
para a sede da Prefeitura e Secretarias: Educação, Saúde, Agricultura, Infra Estrutura e Obras, Meio Ambiente 
e Transporte, mediante as seguintes cláusulas e condições: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando 
manter a continuidade dos serviços contratados e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, fica 
prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 035/2018 datado de 15/01/2018, pelo prazo de 03 (três) meses, 
iniciando a partir de 04/01/2021, com vigência até 31 de março de 2021, com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 1.1 – O prazo de vigência deste termo poderá ser prorrogado ou reincidido, 
conforme processos licitatórios a ser deflagrados pela futura gestão municipal. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 
- 2. O valor mensal dos serviços, objeto do Contrato nº 035/2018 era de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) por 
mês, contudo, visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica o mesmo aditivado em 20%, passando a 
ser o valor mensal de R$ 9.840,00 (nove mil e oitocentos e quarenta reais), totalizando o valor de R$ 29.520,00 (vinte 
e nove mil e quinhentos e vinte reais) para a continuidade dos serviços descritos acima, durante o período de 03 
(três) meses, com base no art. 65, inciso II, alínea “d”, § 1º da Lei nº 8.666/93. 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, de acordo com as disponibilidades financeiras das Secretarias indicadas a 
seguir: 3.2. As despesas correrão por conta das seguintes dotações: 02.02.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 2.007 – Desenvolvimento das Ações de Administração 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica 02.03.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.008 – Desenvolvimento das 
Ações Financeiras 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 02.12.001 – FUNDO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FME 2.053 – Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Rec. Próprios 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 02.13.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 2.068 – Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 02.13.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2.077 – Gestão dos Rec. em Ações de 
Serv. de Saúde – Recursos Próprios. 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 02.05.000 – 
SECRETARIA MUNIC. DE INFRA-ESTR, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 2.026 – Desenv. das Ações de 
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Serviços Gerais, Conserv. e Manutenção do Patrimônio Público. 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. 02.06.000 – SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO. 2.034 – 
Desenvolvimento das Ações em Agricultura e Abastecimento. 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica. 02.11.000 – SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 2.044 – Manutenção Ativ. 
Desenv. Sustentável e Meio Ambiente e Turismo. 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
02.11.001 – FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - FMMA. 2.045 –Desenvolvimento das Ações do Fundo Mun. 
Meio Ambiente. 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, 21 de dezembro de 2020. 

 
 

RESUMO DE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 126/2017 
  
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 RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA, 
lado Proponente Vencedora com sede na Av. Tancredo Neves nº 1.485, sala 803, Edifício Esplanada Trade Center – 
Caminho das Arvores, na cidade de Salvador – Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 02.524.491/0001-03, 
representada neste ato por seu Procurador Sr. Fernando Luis de Oliveira, portador do RG n° 91223113 e CPF nº 
075.946.075-20, celebram o presente TERMO ADITIVO ao Contrato de nº 126/2017, que tem por objeto a prestação 
dos Serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento (por autoclavagem), descaracterização por 
moagem e destino final de Resíduos de serviço de saúde, visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde no município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia 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. Visando manter a continuidade dos serviços 
contratados e considerando que a contratada manterá os mesmos preços, fica prorrogado o prazo de vigência do 
contrato de nº 126 datado de 06.04.2017, pelo prazo de 02 (dois) meses, iniciando a partir de 04/01/2021, com 
vigência até 05 de março de 2021, com base no Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
1.1 – O prazo de vigência deste termo poderá ser prorrogado ou reincidido, conforme processos licitatórios a ser 
deflagrados pela futura gestão municipal. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. O valor mensal previsto para o 
serviço, objeto do contrato nº 126/2017 é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), totalizando o valor estimado 
de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para o período de 60 (sessenta) dias. 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, de acordo com 
as disponibilidades financeiras da Secretaria Municipal de Saúde. 3.2. As despesas correrão por conta das seguintes 
dotações: 02.13.001 – Fundo Municipal de Saúde; 2.077 – Gestão dos Recursos em Ações de Serviços de Saúde – 
RECURSOS PRÓPRIOS; 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, previstos no orçamento 
de 2020. CLÁUSULA QUARTA –DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES 4. 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, 21 de dezembro de 2020 
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RESUMO DE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 081/2017 
 
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 SORRISO TRANSPORTES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, com sede na 4ª Trav. São José nº 825 – centro, na cidade de Cristópolis - 
Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 03.434.015/0001-56, neste ato representado pelo Sócio Administrador Adail Tavares 
da Câmara, portador do CPF nº 582.664.375-72 e da CI/RG nº 0575089334 SSP/BA, acordam e ajustam firmar o 
presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 081/2017, datado de 01/02/2017, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, das cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Licitação Pregão Presencial nº 030/2016, 
homologado pelo Prefeito Municipal no dia 01/02/2017 e nas cláusulas prevista neste instrumento, tendo como 
objeto: Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos sólidos 
existentes nas ruas principais das comunidades rurais e no Distrito de Mariquita, interior do Município de 
Tabocas do Brejo Velho, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
1.O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 081/2017 pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias, iniciando a partir de 04/01/2021, com vigência até 05 de março de 2021. 1.1 – O prazo de 
vigência deste termo poderá ser prorrogado ou reincidido, conforme processos licitatórios a ser deflagrados pela 
futura gestão municipal. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 2. Considerando a necessidade da continuidade dos 
serviços, bem como os acréscimos nos quantitativos dos serviços contratados, para atender as demandas durante o 
período descrito acima do exercício de 2021; Considerando que a Contratada manterá os mesmos preços, e o 
Município primando pela economicidade de despesa, fica acrescido o valor total estimado de R$ 45.322,00 (quarenta 
e cinco mil e trezentos e vinte e dois reais), ao Contrato nº 081/2017, datado de 01.02.2017.  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. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 4.1. 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. 4.2. As despesas correrão por conta 
das seguintes dotações:  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 2021. 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, 28 dezembro de 2020. 
 

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 131/2020 
 
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 PATRÍCIA MODESTO OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o n.º 
659.935.945-00 e Carteira de identidade n.º 06664097 06 SSP/BA, residente e domiciliada à Travessa Getúlio 
Vargas s/n - Centro, na cidade de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, aqui denominada, CONTRATADA, a presente 
contratação se deu nos termos da lei 8.666/93, sendo Dispensada a Licitação, com base no Art. 24, Inciso II, tendo 
como objeto: Serviços de locação de 01 (um) imóvel, situado à Praça Castro Alves nº 18 - Centro, na cidade de 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, mediante as 
cláusulas e condições seguintes. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO1. Visando 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 062 datado de 03.03.2020, por mais 30 (trinta) 
dias, iniciando a partir de 04/01/2021, com vigência até 03 de fevereiro de 2021.1.1 O prazo de vigência deste termo 
contratual poderá ser prorrogado ou reincidido conforme finalização de processos licitatórios a ser deflagrados pela 
futura gestão municipal. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR – Pelos Serviços de locação descrito acima, a 
contratada receberá a importância R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais) pelo período prorrogado. 
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. 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, 28 de dezembro de 2020. 
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RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 158/2020 
 
 
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 Sr. ARYLTON DE CARVALHO DIAS, inscrito no CPF sob o n.º 
414.200.715-72 e RG n.º 300749082 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Jardim das Margaridas nº 22 – 
Cajazeiras, na cidade de Salvador – Bahia, aqui denominada, CONTRATADO, a presente contratação se deu nos 
termos da lei 8.666/93, sendo Dispensada a Licitação, com base no Art. 24, Inciso II, tendo como objeto: Serviços de 
locação de 01 (um) imóvel, situado a Rua Jardim das Margaridas nº 22 – Cajazeiras, na cidade de Salvador, 
para funcionamento como CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra 
em tratamento médico especializado, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO1. Visando 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 
158 datado de 01.10.2020, por mais 30 (trinta) dias, iniciando a partir de 04/01/2021, com vigência até 03 de 
fevereiro de 2021. 1.1 O prazo de vigência deste termo contratual poderá ser prorrogado ou reincidido conforme 
finalização de processos licitatórios a ser deflagrados pela futura gestão municipal. CLÁUSULA SEGUNDA – DO 
VALOR Pelo Serviço de locação descrito acima, o contratado receberá a importância R$ 2.100,00 (dois mil e cem 
reais), pelo período prorrogado. CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – A alteração contratual 
de que trata este instrumento é baseada no § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.663/93. 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, 28 de dezembro de 2020. 
 

   

RESUMO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 002/2020 
 

 
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 RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, inscrita no CPF sob o n.º 
317.771.125-91 e Carteira de identidade n.º 281.5395 SSP/BA, residente e domiciliada à Rua 13 de Maio s/n, - 
Centro, na cidade de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, aqui denominada, CONTRATADA, a presente contratação se 
deu nos termos da lei 8.666/93, sendo Dispensada a Licitação, com base no Art. 24, Inciso II, tendo como objeto: 
Serviços de locação de 01 (um) imóvel, situado à Rua Tiradentes s/n - Centro, na cidade de Tabocas do Brejo 
Velho – Bahia, para funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, mediante as cláusulas e condições seguintes. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1. Visando 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 062 datado de 03.03.2020, por mais 30 (trinta) dias, iniciando a partir 
de 04/01/2021, com vigência até 03 de fevereiro de 2021.1.1 O prazo de vigência deste termo contratual poderá ser 
prorrogado ou reincidido conforme finalização de processos licitatórios a ser deflagrados pela futura gestão municipal.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR – Pelos Serviços de locação descrito acima, a contratada receberá a 
importância R$ R$ 700,00 (setecentos reais) pelo período prorrogado. 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. 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, 30 de dezembro de 2020. 
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