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PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

ÕES 

TERMO DE CANCELAME

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO Termo de Rescisão de Contrato nº 148/2017 e Termo 
Aditivo de Contrato nº 01/2018
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PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:  

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO Termo de Rescisão de Contrato nº 148/2017 e Termo 
Aditivo de Contrato nº 01/2018.
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RESUMO DO DIÁRIO
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:  

NTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO Termo de Rescisão de Contrato nº 148/2017 e Termo 
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RESUMO DO DIÁRIO
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

NTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO Termo de Rescisão de Contrato nº 148/2017 e Termo 

 

RESUMO DO DIÁRIO 
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

NTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO Termo de Rescisão de Contrato nº 148/2017 e Termo 
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PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO Termo de Rescisão de Contrato nº 148/2017 e Termo 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO Termo de Rescisão de Contrato nº 148/2017 e Termo 

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO Termo de Rescisão de Contrato nº 148/2017 e Termo 
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TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

 

PREGÃO PRESENCIAL 

Despacho de cancelamento de processo Licitatório em razão 
Contas dos Municípios 

O Prefeito Municipal de Caém 
conformidade com a Lei 8666/93 e alterações e

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento a solicitação contida na Decisão imposta pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios 
Eletrônico do dia 22 de janeiro de 2019, determinado a imediata SUSPENSÃO do procedimento 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, no estado que se encontre. 

RESOLVE:

CANCELAR em todos os seus termos, por determinação
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 e consequentemente a licitação por pregão 
presencial com
PRESTAÇÃO DE 
(GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESIL), PARA ATENDER ÀS NESCESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICPAL DE CAÉM,
GILBERTO FERREIRA MATOS 

Determina-
observância das determinações expedidas pelo TCM nos a
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TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL 

Despacho de cancelamento de processo Licitatório em razão 
Contas dos Municípios 

O Prefeito Municipal de Caém 
conformidade com a Lei 8666/93 e alterações e

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento a solicitação contida na Decisão imposta pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios 
Eletrônico do dia 22 de janeiro de 2019, determinado a imediata SUSPENSÃO do procedimento 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, no estado que se encontre. 

RESOLVE: 

CANCELAR em todos os seus termos, por determinação
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 e consequentemente a licitação por pregão 
presencial com o mesmo número, cujo objeto é
PRESTAÇÃO DE 

LINA, ETANOL E OLEO DIESIL), PARA ATENDER ÀS NESCESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICPAL DE CAÉM,
GILBERTO FERREIRA MATOS 

-se ainda, abertura de novo procedimento licitatório,
observância das determinações expedidas pelo TCM nos a

FEIRA 
HO DE 2019 

Nº 350 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.

Despacho de cancelamento de processo Licitatório em razão 
Contas dos Municípios – TCM - 

O Prefeito Municipal de Caém - 
conformidade com a Lei 8666/93 e alterações e

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento a solicitação contida na Decisão imposta pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios 
Eletrônico do dia 22 de janeiro de 2019, determinado a imediata SUSPENSÃO do procedimento 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, no estado que se encontre. 

CANCELAR em todos os seus termos, por determinação
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 e consequentemente a licitação por pregão 

o mesmo número, cujo objeto é
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

LINA, ETANOL E OLEO DIESIL), PARA ATENDER ÀS NESCESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICPAL DE CAÉM,
GILBERTO FERREIRA MATOS 

se ainda, abertura de novo procedimento licitatório,
observância das determinações expedidas pelo TCM nos a

Gabinete do Prefeito, em 04 de julho de 2019.

______________________________
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TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Nº 001/2019. 

Despacho de cancelamento de processo Licitatório em razão 
 Processo: 00406e19.

 Ba, Gilberto Ferreira Matos, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei 8666/93 e alterações e

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento a solicitação contida na Decisão imposta pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios – TCM
Eletrônico do dia 22 de janeiro de 2019, determinado a imediata SUSPENSÃO do procedimento 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, no estado que se encontre. 

CANCELAR em todos os seus termos, por determinação
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 e consequentemente a licitação por pregão 

o mesmo número, cujo objeto é
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TIKETS COMBUSTIVEL 

LINA, ETANOL E OLEO DIESIL), PARA ATENDER ÀS NESCESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICPAL DE CAÉM, 
GILBERTO FERREIRA MATOS - Prefeito Municipal

se ainda, abertura de novo procedimento licitatório,
observância das determinações expedidas pelo TCM nos a

Gabinete do Prefeito, em 04 de julho de 2019.

______________________________
Gilberto Ferreira Matos

Prefeito Municipal

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Despacho de cancelamento de processo Licitatório em razão 
Processo: 00406e19. 

Ba, Gilberto Ferreira Matos, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com a Lei 8666/93 e alterações e 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento a solicitação contida na Decisão imposta pelo 
TCM, Processo nº 00

Eletrônico do dia 22 de janeiro de 2019, determinado a imediata SUSPENSÃO do procedimento 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, no estado que se encontre. 

CANCELAR em todos os seus termos, por determinação
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 e consequentemente a licitação por pregão 

o mesmo número, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
FORNECIMENTO DE TIKETS COMBUSTIVEL 

LINA, ETANOL E OLEO DIESIL), PARA ATENDER ÀS NESCESSIDADES DA 
 ocorrido no dia 15 de janeiro

Prefeito Municipal.

se ainda, abertura de novo procedimento licitatório,
observância das determinações expedidas pelo TCM nos a

Gabinete do Prefeito, em 04 de julho de 2019.
 
 
 
 

______________________________
Gilberto Ferreira Matos

Prefeito Municipal

 

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Despacho de cancelamento de processo Licitatório em razão Decisão imposta pelo Tribunal de 

Ba, Gilberto Ferreira Matos, no uso de suas atribuições legais, em 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento a solicitação contida na Decisão imposta pelo 
, Processo nº 00406e19

Eletrônico do dia 22 de janeiro de 2019, determinado a imediata SUSPENSÃO do procedimento 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, no estado que se encontre. 

CANCELAR em todos os seus termos, por determinação do TCM, 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 e consequentemente a licitação por pregão 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
FORNECIMENTO DE TIKETS COMBUSTIVEL 

LINA, ETANOL E OLEO DIESIL), PARA ATENDER ÀS NESCESSIDADES DA 
ocorrido no dia 15 de janeiro

. 

se ainda, abertura de novo procedimento licitatório,
observância das determinações expedidas pelo TCM nos autos do processo nº 00406e19.

Gabinete do Prefeito, em 04 de julho de 2019.

______________________________
Gilberto Ferreira Matos 

Prefeito Municipal 

 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém
 

  

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Decisão imposta pelo Tribunal de 

Ba, Gilberto Ferreira Matos, no uso de suas atribuições legais, em 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento a solicitação contida na Decisão imposta pelo 
406e19, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico do dia 22 de janeiro de 2019, determinado a imediata SUSPENSÃO do procedimento 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, no estado que se encontre.  

do TCM, (nº 00406e19) 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 e consequentemente a licitação por pregão 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
FORNECIMENTO DE TIKETS COMBUSTIVEL 

LINA, ETANOL E OLEO DIESIL), PARA ATENDER ÀS NESCESSIDADES DA 
ocorrido no dia 15 de janeiro

se ainda, abertura de novo procedimento licitatório, sobre o 
tos do processo nº 00406e19.

Gabinete do Prefeito, em 04 de julho de 2019. 

______________________________ 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Decisão imposta pelo Tribunal de 

Ba, Gilberto Ferreira Matos, no uso de suas atribuições legais, em 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento a solicitação contida na Decisão imposta pelo 
, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico do dia 22 de janeiro de 2019, determinado a imediata SUSPENSÃO do procedimento 
 

(nº 00406e19) 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 e consequentemente a licitação por pregão 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
FORNECIMENTO DE TIKETS COMBUSTIVEL 

LINA, ETANOL E OLEO DIESIL), PARA ATENDER ÀS NESCESSIDADES DA 
ocorrido no dia 15 de janeiro de 2019. 

sobre o mesmo objeto
tos do processo nº 00406e19. 

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

Decisão imposta pelo Tribunal de 

Ba, Gilberto Ferreira Matos, no uso de suas atribuições legais, em 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento a solicitação contida na Decisão imposta pelo 
, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico do dia 22 de janeiro de 2019, determinado a imediata SUSPENSÃO do procedimento 

(nº 00406e19) o processo 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 e consequentemente a licitação por pregão 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE TIKETS COMBUSTIVEL 

LINA, ETANOL E OLEO DIESIL), PARA ATENDER ÀS NESCESSIDADES DA 
. Caém/Ba. 

mesmo objeto com 
 

 

Decisão imposta pelo Tribunal de 

Ba, Gilberto Ferreira Matos, no uso de suas atribuições legais, em 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento a solicitação contida na Decisão imposta pelo 
, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico do dia 22 de janeiro de 2019, determinado a imediata SUSPENSÃO do procedimento 

o processo 
licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 e consequentemente a licitação por pregão 

PARA 
FORNECIMENTO DE TIKETS COMBUSTIVEL 

LINA, ETANOL E OLEO DIESIL), PARA ATENDER ÀS NESCESSIDADES DA 
. 

com 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 90BC-EB3A-E1F2-5713.
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Pelo presente instrumento, 
nº 13.913.348/0001
000, neste ato representado por seu Prefeito, o 
0275018504 e CPF n° 45609950520, 
8.666/93 e nos termos dos incisos 
Extrajudicial datada de 27 de m
148/2017 e 
COSTA FALCÃO
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
representada neste ato por Célio Roberto Silva Brito, Presidente, br
identidade nº 08049504
Tertuliano Bastos, 73, Barra do Vento, Riachão do Jacuípe, Bahia
objeto Const
execução dos serviços relacionados aos profissionais de saúde e de Assistência Social, em consonância com 
as políticas de saúde do SUS e das políticas de Assistên
Municipal de Saúde, assim como da Secretaria Municipal de Assistência Social
 
A medida torna
do processo nº 08955e19, em
reconhecido pelo Supremo Tribunal federal, ter deferido liminar para determinar a imediata suspensão de 
pagamentos a contratada, 
sendo prestados pela Fundação, já que os seus empregados sem contraprestação não poderão continuar 
prestando os serviços ao município
 
Estas e outras razões permite ao ente público contratante optar pela rescisão unilateral, nos term
incisos I a XII e XVII 
 
Para tanto, firma o presente termo em 02
testemunhas, determinando que seja publicado no Órgão Oficial deste Município, a fim que se 
efeitos legais.

 
Testemunhas:
Nome: ________________________________     
CPF:                                                                        
 

 

 

SEXTA-FEIRA
05 DE JULHO
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Pelo presente instrumento, 
nº 13.913.348/0001-11, com sede 

, neste ato representado por seu Prefeito, o 
0275018504 e CPF n° 45609950520, 
8.666/93 e nos termos dos incisos 
Extrajudicial datada de 27 de m

e Termo Aditivo 
COSTA FALCÃO com sede à Rod. Eliel Martins, 1.926, Mandacaru, Riachão do Jacuípe, Bahia, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
representada neste ato por Célio Roberto Silva Brito, Presidente, br
identidade nº 08049504
Tertuliano Bastos, 73, Barra do Vento, Riachão do Jacuípe, Bahia
objeto Construção de entidade privada e sem fins lucrativos para prestação de serviços de gerenciamento e 
execução dos serviços relacionados aos profissionais de saúde e de Assistência Social, em consonância com 
as políticas de saúde do SUS e das políticas de Assistên
Municipal de Saúde, assim como da Secretaria Municipal de Assistência Social

a torna-se imperiosa em razão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, nos autos 
do processo nº 08955e19, em
reconhecido pelo Supremo Tribunal federal, ter deferido liminar para determinar a imediata suspensão de 
pagamentos a contratada, 
sendo prestados pela Fundação, já que os seus empregados sem contraprestação não poderão continuar 
prestando os serviços ao município

Estas e outras razões permite ao ente público contratante optar pela rescisão unilateral, nos term
I a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

to, firma o presente termo em 02
testemunhas, determinando que seja publicado no Órgão Oficial deste Município, a fim que se 
efeitos legais. 

Testemunhas: 
________________________________     

                                                                       

FEIRA 
HO DE 2019 

Nº 350 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

Pelo presente instrumento, MUNICÍPIO DE
, com sede Praça Desembargador Souza Dias, 13, Centro Caém

, neste ato representado por seu Prefeito, o 
0275018504 e CPF n° 45609950520, 
8.666/93 e nos termos dos incisos I a XII e XVII 
Extrajudicial datada de 27 de março de 2015, 

Termo Aditivo de Contrato 
com sede à Rod. Eliel Martins, 1.926, Mandacaru, Riachão do Jacuípe, Bahia, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
representada neste ato por Célio Roberto Silva Brito, Presidente, br
identidade nº 08049504-40, inscrito no CPF sob o nº 968.260.705
Tertuliano Bastos, 73, Barra do Vento, Riachão do Jacuípe, Bahia

entidade privada e sem fins lucrativos para prestação de serviços de gerenciamento e 
execução dos serviços relacionados aos profissionais de saúde e de Assistência Social, em consonância com 
as políticas de saúde do SUS e das políticas de Assistên
Municipal de Saúde, assim como da Secretaria Municipal de Assistência Social

se imperiosa em razão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, nos autos 
do processo nº 08955e19, em lastreado no Poder Geral de Cautela conferido pela Constituição Federal e 
reconhecido pelo Supremo Tribunal federal, ter deferido liminar para determinar a imediata suspensão de 
pagamentos a contratada, fato que também suspende a continuidade dos serviços
sendo prestados pela Fundação, já que os seus empregados sem contraprestação não poderão continuar 
prestando os serviços ao município. 

Estas e outras razões permite ao ente público contratante optar pela rescisão unilateral, nos term
do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

to, firma o presente termo em 02
testemunhas, determinando que seja publicado no Órgão Oficial deste Município, a fim que se 

________

________________________________     
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TERMO DE RES
de Contrato nº 148
01/201

MUNICÍPIO DE CAÉM
Praça Desembargador Souza Dias, 13, Centro Caém

, neste ato representado por seu Prefeito, o 
0275018504 e CPF n° 45609950520, ora Contratante, com base no inciso I do Art. 79 da Lei Federal n° 

I a XII e XVII 
arço de 2015, DECIDE RESCINDIR UNILATERALMENTE

de Contrato nº 01/201
com sede à Rod. Eliel Martins, 1.926, Mandacaru, Riachão do Jacuípe, Bahia, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
representada neste ato por Célio Roberto Silva Brito, Presidente, br

40, inscrito no CPF sob o nº 968.260.705
Tertuliano Bastos, 73, Barra do Vento, Riachão do Jacuípe, Bahia

entidade privada e sem fins lucrativos para prestação de serviços de gerenciamento e 
execução dos serviços relacionados aos profissionais de saúde e de Assistência Social, em consonância com 
as políticas de saúde do SUS e das políticas de Assistên
Municipal de Saúde, assim como da Secretaria Municipal de Assistência Social

se imperiosa em razão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, nos autos 
lastreado no Poder Geral de Cautela conferido pela Constituição Federal e 

reconhecido pelo Supremo Tribunal federal, ter deferido liminar para determinar a imediata suspensão de 
fato que também suspende a continuidade dos serviços

sendo prestados pela Fundação, já que os seus empregados sem contraprestação não poderão continuar 
.  

Estas e outras razões permite ao ente público contratante optar pela rescisão unilateral, nos term
do art. 78 da Lei n° 8.666/93.

to, firma o presente termo em 02 (duas
testemunhas, determinando que seja publicado no Órgão Oficial deste Município, a fim que se 

_________________________________
MUNICÍPIO DE 

Gilberto Ferreira Matos 

________________________________     
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TERMO DE RES
de Contrato nº 148

/2018. 

CAÉM, NO ESTADO DA BAHIA,
Praça Desembargador Souza Dias, 13, Centro Caém

, neste ato representado por seu Prefeito, o SR. GILBERTO FERREIRA MATOS, 
ora Contratante, com base no inciso I do Art. 79 da Lei Federal n° 

I a XII e XVII do art. 78 do mesmo diploma legal, e conforme Notificação 
DECIDE RESCINDIR UNILATERALMENTE

/2018, celebrado com a empresa 
com sede à Rod. Eliel Martins, 1.926, Mandacaru, Riachão do Jacuípe, Bahia, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
representada neste ato por Célio Roberto Silva Brito, Presidente, br

40, inscrito no CPF sob o nº 968.260.705
Tertuliano Bastos, 73, Barra do Vento, Riachão do Jacuípe, Bahia

entidade privada e sem fins lucrativos para prestação de serviços de gerenciamento e 
execução dos serviços relacionados aos profissionais de saúde e de Assistência Social, em consonância com 
as políticas de saúde do SUS e das políticas de Assistên
Municipal de Saúde, assim como da Secretaria Municipal de Assistência Social

se imperiosa em razão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, nos autos 
lastreado no Poder Geral de Cautela conferido pela Constituição Federal e 

reconhecido pelo Supremo Tribunal federal, ter deferido liminar para determinar a imediata suspensão de 
fato que também suspende a continuidade dos serviços

sendo prestados pela Fundação, já que os seus empregados sem contraprestação não poderão continuar 

Estas e outras razões permite ao ente público contratante optar pela rescisão unilateral, nos term
do art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas, determinando que seja publicado no Órgão Oficial deste Município, a fim que se 

 
 

_________________________
MUNICÍPIO DE CAÉM

Gilberto Ferreira Matos 
Prefeito  

 

________________________________     Nome: ________________________________
                                                                       CPF:   

 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO 
de Contrato nº 148/2017 

NO ESTADO DA BAHIA,
Praça Desembargador Souza Dias, 13, Centro Caém

GILBERTO FERREIRA MATOS, 
ora Contratante, com base no inciso I do Art. 79 da Lei Federal n° 

do mesmo diploma legal, e conforme Notificação 
DECIDE RESCINDIR UNILATERALMENTE

, celebrado com a empresa 
com sede à Rod. Eliel Martins, 1.926, Mandacaru, Riachão do Jacuípe, Bahia, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ sob o n° 05.502.504/0001
representada neste ato por Célio Roberto Silva Brito, Presidente, brasileiro, casado, portador da carteira de 

40, inscrito no CPF sob o nº 968.260.705-10, residente e domiciliado na Rua 
Tertuliano Bastos, 73, Barra do Vento, Riachão do Jacuípe, Bahia, doravante designada CONTRATADA, cujo 

entidade privada e sem fins lucrativos para prestação de serviços de gerenciamento e 
execução dos serviços relacionados aos profissionais de saúde e de Assistência Social, em consonância com 
as políticas de saúde do SUS e das políticas de Assistência Social do SUAS, diretrizes da Secretarias 
Municipal de Saúde, assim como da Secretaria Municipal de Assistência Social

se imperiosa em razão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, nos autos 
lastreado no Poder Geral de Cautela conferido pela Constituição Federal e 

reconhecido pelo Supremo Tribunal federal, ter deferido liminar para determinar a imediata suspensão de 
fato que também suspende a continuidade dos serviços

sendo prestados pela Fundação, já que os seus empregados sem contraprestação não poderão continuar 

Estas e outras razões permite ao ente público contratante optar pela rescisão unilateral, nos term

) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas, determinando que seja publicado no Órgão Oficial deste Município, a fim que se 

_________________________
CAÉM-BA 

Gilberto Ferreira Matos  
 

________________________________
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CISÃO UNILATERAL AO 
 e Termo Aditivo 

NO ESTADO DA BAHIA, Ente de Direito Público, 
Praça Desembargador Souza Dias, 13, Centro Caém

GILBERTO FERREIRA MATOS, 
ora Contratante, com base no inciso I do Art. 79 da Lei Federal n° 

do mesmo diploma legal, e conforme Notificação 
DECIDE RESCINDIR UNILATERALMENTE

, celebrado com a empresa FUNDAÇÃO DOUTOR LAURO 
com sede à Rod. Eliel Martins, 1.926, Mandacaru, Riachão do Jacuípe, Bahia, inscrita no 

CNPJ sob o n° 05.502.504/0001
asileiro, casado, portador da carteira de 

10, residente e domiciliado na Rua 
, doravante designada CONTRATADA, cujo 

entidade privada e sem fins lucrativos para prestação de serviços de gerenciamento e 
execução dos serviços relacionados aos profissionais de saúde e de Assistência Social, em consonância com 

cia Social do SUAS, diretrizes da Secretarias 
Municipal de Saúde, assim como da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

se imperiosa em razão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, nos autos 
lastreado no Poder Geral de Cautela conferido pela Constituição Federal e 

reconhecido pelo Supremo Tribunal federal, ter deferido liminar para determinar a imediata suspensão de 
fato que também suspende a continuidade dos serviços

sendo prestados pela Fundação, já que os seus empregados sem contraprestação não poderão continuar 

Estas e outras razões permite ao ente público contratante optar pela rescisão unilateral, nos term

) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas, determinando que seja publicado no Órgão Oficial deste Município, a fim que se 

Caém - 

_________________________ 

________________________________

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

CISÃO UNILATERAL AO Termo de Rescisão 
Termo Aditivo de Contrato 

Ente de Direito Público, 
Praça Desembargador Souza Dias, 13, Centro Caém-Bahia, CEP

GILBERTO FERREIRA MATOS, portador de RG n° 
ora Contratante, com base no inciso I do Art. 79 da Lei Federal n° 

do mesmo diploma legal, e conforme Notificação 
DECIDE RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato 

FUNDAÇÃO DOUTOR LAURO 
com sede à Rod. Eliel Martins, 1.926, Mandacaru, Riachão do Jacuípe, Bahia, inscrita no 

CNPJ sob o n° 05.502.504/0001
asileiro, casado, portador da carteira de 

10, residente e domiciliado na Rua 
, doravante designada CONTRATADA, cujo 

entidade privada e sem fins lucrativos para prestação de serviços de gerenciamento e 
execução dos serviços relacionados aos profissionais de saúde e de Assistência Social, em consonância com 

cia Social do SUAS, diretrizes da Secretarias 

se imperiosa em razão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, nos autos 
lastreado no Poder Geral de Cautela conferido pela Constituição Federal e 

reconhecido pelo Supremo Tribunal federal, ter deferido liminar para determinar a imediata suspensão de 
fato que também suspende a continuidade dos serviços públicos que vinham 

sendo prestados pela Fundação, já que os seus empregados sem contraprestação não poderão continuar 

Estas e outras razões permite ao ente público contratante optar pela rescisão unilateral, nos term

) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas, determinando que seja publicado no Órgão Oficial deste Município, a fim que se 

 BA, 04 de julho de 2019

________________________________

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

Termo de Rescisão 
de Contrato nº 

Ente de Direito Público, CNPJ 
CEP: 44730-

portador de RG n° 
ora Contratante, com base no inciso I do Art. 79 da Lei Federal n° 

do mesmo diploma legal, e conforme Notificação 
Contrato de nº 

FUNDAÇÃO DOUTOR LAURO 
com sede à Rod. Eliel Martins, 1.926, Mandacaru, Riachão do Jacuípe, Bahia, inscrita no 

CNPJ sob o n° 05.502.504/0001-23 
asileiro, casado, portador da carteira de 

10, residente e domiciliado na Rua 
, doravante designada CONTRATADA, cujo 

entidade privada e sem fins lucrativos para prestação de serviços de gerenciamento e 
execução dos serviços relacionados aos profissionais de saúde e de Assistência Social, em consonância com 

cia Social do SUAS, diretrizes da Secretarias 

se imperiosa em razão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, nos autos 
lastreado no Poder Geral de Cautela conferido pela Constituição Federal e 

reconhecido pelo Supremo Tribunal federal, ter deferido liminar para determinar a imediata suspensão de 
públicos que vinham 

sendo prestados pela Fundação, já que os seus empregados sem contraprestação não poderão continuar 

Estas e outras razões permite ao ente público contratante optar pela rescisão unilateral, nos termos dos 

) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas, determinando que seja publicado no Órgão Oficial deste Município, a fim que se produza os 

julho de 2019.

________________________________ 

 

Termo de Rescisão 
nº 

CNPJ 
-

portador de RG n° 
ora Contratante, com base no inciso I do Art. 79 da Lei Federal n° 

do mesmo diploma legal, e conforme Notificação 
nº 

FUNDAÇÃO DOUTOR LAURO 
com sede à Rod. Eliel Martins, 1.926, Mandacaru, Riachão do Jacuípe, Bahia, inscrita no 

23 
asileiro, casado, portador da carteira de 

10, residente e domiciliado na Rua 
, doravante designada CONTRATADA, cujo 

entidade privada e sem fins lucrativos para prestação de serviços de gerenciamento e 
execução dos serviços relacionados aos profissionais de saúde e de Assistência Social, em consonância com 

cia Social do SUAS, diretrizes da Secretarias 

se imperiosa em razão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, nos autos 
lastreado no Poder Geral de Cautela conferido pela Constituição Federal e 

reconhecido pelo Supremo Tribunal federal, ter deferido liminar para determinar a imediata suspensão de 
públicos que vinham 

sendo prestados pela Fundação, já que os seus empregados sem contraprestação não poderão continuar 

os dos 

) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
produza os 

  
. 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 90BC-EB3A-E1F2-5713.
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