
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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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
                                                   PREGÃO PRESENCIAL 028/2021 
                                                   CONTRATO Nº 122/2021 

Pregão Presencial 028/2021-Orgão – Prefeitura Municipal de Barra - Contratada: 

Empresa CAVALCANTI & CARDOSO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 17.993.505/0001-05, estabelecida à ala. Plínio Mariani 

guerreiro, no 1018, casa, rosário, no Município de Barra – Ba, Objeto Aditivo tem por 

objeto o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, já que quando este foi celebrado 

o valor atual de mercado era de R$ 71,50( Setenta e um reais e cinquenta centavos), e 

reiteradamente vem ocorrendo crescentes aumento do gás, fica o reajuste para o valor 

de R$ 85,80 (Oitenta e cinco reais e oitenta centavos), justificado pela empresa do 

Contrato de prestação de serviços nº 122/2021, celebrado entre o Município da Barra -  

Data de Assinatura: 15 de outubro de 2021, Vigência: Até 31 de dezembro de 2021- Valor 

Global Bruto 97.311,50 (noventa e sete mil e trezentos e onze reais e cinquenta 

centavos)  Fundamento legal:  Lei Federal 8.666/93 e alterações, Barra, BA – 15 de 

outubro de 2021, Artur Silva Filho, Prefeito. 
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