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Prefeitura Municipal de
Brumado publica:
• Decreto Nº 5673, de 30 de Março de 2022 - Abertura de crédito adicional
suplementar, no Orçamento Programa de 2022.
• Decreto Nº 5674, de 30 de Março de 2022 - Abertura de crédito adicional
suplementar, no Orçamento Programa de 2022.
• Decreto Nº 5676, de 30 de Março de 2022 - Altera o Quadro de
Detalhamento de Despesa-QDD, no Orçamento Programa de 2022.
• Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 415-2021 DECORSONDAS Empreendimentos Ltda

Gestor - Eduardo Lima Vasconcelos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Pça. Coronel Zeca Leite, 415
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ESTADO DA BAHIA
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PREFEITURA MUNICIPAL BRUMADO
C.N.P.J.:

14.105.704/0001-33

Município: BRUMADO
DECRETO Nº 5674, de 30 de Março de 2022.
Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de BRUMADO e
autorização contida na Lei Municipal nº 1930/2021, de 30 de Dezembro de 2021.

D E C R E T A:

Art. 1º -

Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02.000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
02.008 - SECRETARIA DE INFRAESTR, SERV PUBL E DESENV URBANO
02.008.15.512.7.1011-3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.500.0000 - Impostos e Transferência de Impostos

Total do Órgão
Total dos Créditos
Art. 2º -

R$ 351.615,00

R$ 351.615,00
R$ 351.615,00

Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado o Superávit Financeiro do Balanço do
Município de Brumado de 2021, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 – Balanço Patrimonial.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, ficando revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 30 de Março de 2022.
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Atos Administrativos
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Tel.: (77) 3441 – 8500 — Fax.: 3441 - 8524
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro.
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

ATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 415-2021
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 415-2021, CONTRATADO: DECORSONDAS EMPREENDIMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 16.756.781/0001-89. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – Constitui objeto do
presente instrumento a prorrogação da vigência do Contrato n.º 415-2021, justificada pela necessidade de conclusão
do fornecimento dos produtos contratados, garantindo, consequentemente, a Supremacia do Interesse Público, cujo
objeto consiste em Serviços de pavimentação das Ruas Augusto Meira Alves, Iolanda Silva e Rogaciano José dos
Santos no Bairro Baraúnas no Município de Brumado. CLÁUSULA SEGUNDA - Fica aditada a Cláusula Quinta do
Contrato acima declinado, originado do Processo Administrativo nº 247/2020 de 13/10/2020, cuja licitação foi
realizada na modalidade Tomada de Preços Nº 006-2020 de 17/11/2020, para prorrogar o prazo contratual até
18/08/2022, a contar da data de assinatura do presente termo aditivo. CLÁUSULA TERCEIRA: Continuam em vigor as
demais cláusulas do presente Contrato. Brumado (BA), 11 de fevereiro de 2022.
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