
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
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Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 
 
 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 1º Aditamento ao Contrato nº 040/2021. Contratada: ALENCAR LOPES DE LIMA ME, inscrito no 
CNPJ Nº 08.974.158/0001-74. Contratante: Município de Brejolândia- Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo. Pregão Presencial 
nº 004/2021. Objeto do Contrato: Contratação de Empresa Especializada para fornecimento parcelado de Pneus, baterias, óleos, filtros, 
lubrificantes, de peças e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como leves, pesados, máquinas e 
motocicletas, conforme fabricantes e modelos definidos nos anexos, pertencentes à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Brejolândia/Ba. 
Objeto de Aditamento: ADITAR o contrato nº 040/2021, objetivando alterar o valor, suplementando aproximadamente 24,997% ao quantitativo e 
valor total, mantendo o preço unitário, que é de R$ 377.048,00 (trezentos e setenta e sete mil e quarenta e oito reais), acrescentará 24,997%, R$ 
94.251,00 (noventa e quatro mil duzentos e cinquenta e um reais), totalizando o valor final em R$ 471.299,00 (quatrocentos e setenta e um mil 
duzentos e noventa e nove reais), conforme permite a Lei 8.666/93, Seção III, Artigo 65, § 1º. A contar de 21 de outubro de 2021. 
Brejolândia/Ba, 20 de outubro de 2021. 

 
Edézio Nunes Bastos 

Prefeito Municipal 
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