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Prefeitura Municipal de  
Amargosa publica: 

 
 
• Republicação da Portaria Nº. 214 de 19 de abril de 2017 - Dispõe sobre 

a exoneração de Diretor de Políticas da Promoção da igualdade Racial e 
Juventude. 

• Termo de Aditamento Processo n° 006/2016 - 2º Termo de 
Aditamento ao Contrato 072/2016 Contratada: Valdir Reis Sales 
Cerqueira 

• Termo de Aditamento - 1º Termo de Aditamento ao Contrato 055/2017 
Empresa: TRANSTOP Locação de Veículos e Máquinas Ltda 

• Termo de Permuta de Recursos Humanos celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Amargosa e a Prefeitura Municipal de Brejões 
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Portarias



         

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Amargosa 
CNPJ: 13.825.484/0001-50 

Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000 
Telefax: (75) 3634-3977 

 

 
Termo de Aditamento 

 
 
Processo: 006/2016; Espécie: 2º Termo de Aditamento ao 
Contrato 072/2016, firmado em 23/03/2016, com a empresa 
SALES & CIA LTDA, CNPJ 14.399.802/0001-20; Objeto: 
Alteração da Cláusula II para inclusão do valor de R$ 
351,70 correspondente à 0,104% do valor original do 
Contrato e prorrogação da vigência por mais 60 dias; 
Fundamento Legal: art. 65, § 1º da Lei no 8.666/1993; 
Signatários: pelo Contratante, Julio Pinheiro dos Santos 
Junior e, pela Contratada, Valdir Reis Sales Cerqueira. 
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Termos Aditivos



 

 

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Amargosa 
CNPJ: 13.825.484/0001-50 

Praça Lourival Monte, S/N – Amargosa – Bahia CEP 45.300-000 
Telefax: (75) 3634-3977 

 
 

 
Termo de Aditamento 

 
 
Espécie: 1º Termo de Aditamento ao Contrato 055/2017, firmado em 
03/03/2017, com a Empresa TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS LTDA, CNPJ 01.488.787/0001-45; Objeto: Alteração do valor para 
R$ 16.565,16 (Dezesseis mil quinhentos e sessenta e cinco reais e dezesseis 
centavos) diários, correspondente a 15,27%; Fundamento Legal: art. 65 da Lei 
no 8.666/1993; Processo: 102/2017; Signatários: pelo Contratante, Julio 
Pinheiro dos Santos Junior e, pela Contratada, Jailton Vieira Nascimento. 
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Atos Administrativos
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