
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 

CNPJ 13.654.439/0001-80 
Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ: 13.654.439/0001-80 
7º Aditamento ao Contrato nº 020/2021. Contratada: TRADIÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ Nº 17.060.290/0001-61. Contratante: Município de Brejolândia. Pregão Presencial nº. 001/2021. Objeto do 
Contrato: Fornecimento parcelado e contínuo de combustíveis (Gasolina Comum, Óleo diesel especial S-10, Óleo Diesel Comum e Álcool 
Comum), para os veículos e poços tubulares desta prefeitura com as condições especificadas na proposta vencedora, no procedimento 
licitatório mencionado no preâmbulo deste instrumento, nos moldes e especificações constantes do Termo de Referência/Planilha de 
Quantitativos e Especificação do Objeto Anexo I do Edital Pregão Presencial nº 001/2021. Objeto de Aditamento: Prorrogação do Prazo de 
vigência e execução do Contrato por mais 12 (doze) meses e condução dos quantitativos e consequentemente do valor global que é de R$ 
1.477.500,00 (um milhão quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), com início em 03/01/2022 e término em 31/12/2022. 
 
ESPÉCIE: 1º Aditamento ao Contrato nº 110/2021. Contratada: RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
11.087.188/0001-73. Contratante: Município de Brejolândia. Convite nº. 007/2021. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Recarga 
de TONERs e Manutenção de Impressoras, para atender as necessidades de todas as Secretarias deste Município, descritos e 
especificados no ANEXO I e VI – MODELO DE PROPOSTA do Edital CC 007/2021. Objeto de Aditamento: Prorrogação do Prazo de 
vigência e execução do Contrato por mais 12 (doze) meses e condução dos quantitativos e do valor global que é de R$ 43.130,00 
(quarenta e três mil cento e trinta reais), com início em 03/01/2022 e término em 31/12/2022. 
 
ESPÉCIE: 1º Aditamento ao Contrato nº 124/2021. Contratada: SILVA & MOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.756.255/0001-35. Contratante: Município de Brejolândia. Inexigibilidade de Licitação nº. 
025/2021. Objeto do Contrato: Prestação de Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria Jurídica, na elaboração de 
defesa junto à Vara do Trabalho de Bom Jesus da Lapa e no TRT da 5ª região, bem como em processos que tramitam perante a Vara 
Federal da Comarca de Bom Jesus da Lapa, responder a notificações perante o TCM em relação a matérias vinculada à Secretaria de 
Educação do Município e Elaborar Pareceres para subsidiar o Secretario em suas decisões, e responder consultas escritas e orais do 
Secretário de Educação do Município. Objeto de Aditamento: Prorrogação do Prazo de vigência e execução do Contrato por mais 12 
(doze) meses e condução do valor mensal que é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), totalizando o valor global em R$ 72.000,00 (setenta e dois 
mil reais), com início em 03/01/2022 e término em 31/12/2022. 
 

Edézio Nunes Bastos 
Prefeito Municipal 
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