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CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 008/2022
CONTRATANTE:CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA BA-

HIA, inscrita no CNPJ sob Nº 14.645.717/0001-03, com sede na Rua Coronel Gugé, nº 150, Centro, Vitória 
da Conquista - Bahia.

CONTRATADA: JADER ALVES GUSMAO, pessoa física, inscrito no CPF do MF sob o nº 
839.831.635-72, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1307787029 expedida pela SSP-BA, 
residente e domiciliado na cidade de Vitória da Conquista-Bahia.

OBJETO: Contratação de serviços técnicos de Engenharia Civil, pessoa física, para
1) auxílio técnico para elaboração de futuros editais de licitação de obras de engenharia;
2) orientação técnica para a Comissão de Licitação da Câmara Municipal; 3) atuação como engenheiro 

(fiscal de obras), na fiscalização, vistoria, análise e acompanhamento da execução das futuras obras de re-
forma da Câmara Municipal de Vitória da Conquista.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.9.0.36.00.000 - Outros Serviços De Terceiros –
Pessoa Física.
VALOR TOTAL: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2022
PROCESSO LICITATÓRIO 016/2022: DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2022
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso I da Lei 8.666/93.

Vitória da Conquista, 12 de maio de 2022.

Luis Carlos Batista de Oliveira
Presidente do

Legislativo Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 016/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, nomeada pelo 
Decreto 3519/2022, em cumprimento a ratificação procedida pelo Presidente da Câmara Municipal, pela 
emissão da DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, faz publicar o presente extrato.

OBJETO: Contratação de serviços técnicos de Engenharia Civil, pessoa física, para
1) auxílio técnico para elaboração de futuros editais de licitação de obras de engenharia;
2) orientação técnica para a Comissão de Licitação da Câmara Municipal; 3) atuação como engenheiro 

(fiscal de obras), na fiscalização, vistoria, análise e acompanhamento da execução das futuras obras de re-
forma da Câmara Municipal de Vitória da Conquista.

Favorecido: JADER ALVES GUSMAO
CPF: 839.831.635-72

Valor Total: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
Dotação Orçamentária: 3.3.9.0.36.00.000 - Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física
Fundamentação Legal: Art. 24, Inciso I da Lei 8.666/93.

Vitória da Conquista, 12 de maio de 2022.
_______________________________________________

Gleide Cajaíba Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação

Decreto 3519/2022

ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 016/2022

o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município, tornando-o parte integrante deste ato e RATIFICO 
o presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a contratação da empresa 
abaixo identificada e nos seguintes termos:

OBJETO: Contratação de serviços técnicos de Engenharia Civil, pessoa física, para 1) auxílio técnico 
para elaboração de futuros editais de licitação de obras de engenharia; 2) orientação técnica para a Comissão 
de Licitação da Câmara Municipal; 3) atuação como engenheiro (fiscal de obras), na fiscalização, vistoria, 

análise e acompanhamento da execução das futuras obras de reforma da Câmara Municipal de Vitória da 
Conquista.

Favorecido: JADER ALVES GUSMAO
CPF: 839.831.635-72
ENDEREÇO: Rua Sifredo Pedral Sampaio, nº 587, Bairro Alto Maron, Vitória da Conquista- Bahia
Valor Total: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

FUNDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. I, da Lei n° 8.666/93.

Vitória da Conquista, 12 de maio de 2022.
________________________________

Luis Carlos Batista
Presidente

Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022

O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 027/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecer materiais esportivos, 
para atender as demandas do projeto “PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS”, umas vez que visa oportunizar 
o ensino e aperfeiçoamento do esporte, contribuindo para o desenvolvimento motor, cognitivo, social e 
afetivo dos alunos atendidos nas aulas de artes marciais. Data/Hora da disputa 25/05/2022 às 09h30min 
horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ba/ barradochoca e no site do Banco 
do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacao@barradochoca. ba.gov.br. Barra do Choça, 13 de 
Maio de 2022. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 028/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecer Smartphones. Data/
Hora da disputa 25/05/2022 às 10h30min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.
org.br/ba/barradochoca e no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacao@bar-
radochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 13 de Maio de 2022. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, com sede na Praça Dois de Julho nº 33 – Centro, 

Licínio de Almeida - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.108.286/0001-38, na qualidade de órgão gerencia-
dor, neste ato representado pelo Prefeito Sr. FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado no Município de Licínio de Almeida, estado da Bahia, doravante denomi-
nada simplesmente PREFEITURA, e a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de 
seu(s) estatuto(s) social(is), em ordem de preferência por classificação, doravante denominada simplesmente 
DETENTORA(S), resolver firmar o presente ajuste para Registro de Preços, nos termos das Leis Federais 
nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decretos Municipais nºs 1.288/2007, 1.370/2008 e 1.694/2010, bem como 
no Processo nº 025/2022 - Pregão Eletrônico nº 001/2022, mediante condições e cláusulas a seguir estabe-
lecidas.

DETENTORA:
Denominação: LUIZ CARLOS BARBOSA PACHECO
Endereço: Avenida Antonio Magalães, nº612, Centro, Licínio de Almeida, Bahia
CNPJ.: 9 6 . 7 4 4 . 0 3 2 / 0 0 0 1 - 7 0
Representante legal:Luiz Carlos Barbosa Pacheco
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER
AS PESSOAS IDOSAS E PESSOAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ACOLHIDAS NO SER-

VIÇODE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, COM CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CON-
STANTENO EDITAL E SEUS ANEXOS.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA AQUISIÇÃO DOS OBJETOS Os objetos deverão ser entregues 
em conformidade com as disposições contidas no Anexo I do Edital. Correrá por conta da empresa adju-
dicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como: tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários e demais despesas necessárias para o bom cumprimento do objeto do presente Edital. 
Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 
Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), 
determinando sua substituição; determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou 
de partes. As irregularidades deverão ser sanadas nos prazos estabelecidos neste edital. Nos casos omissos 
deverão ser sanadas as irregularidades no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela 
adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO
A Prefeitura de Licínio de Almeida efetuará o pagamento até 30 (trinta) dias contados da apresentação 

da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica(s) - NFE(s) devidamente atestada(s) pelo setor, mediante 
depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da Contratada, observando-se o disposto no artigo 78, inciso 
XV da Lei Federal nº 8.666/93. Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica - NFE ou outra circunstância que 
desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização 
da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefei-
tura de Licínio de Almeida. Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação de pendências ou 
irregularidades quanto prestação dos serviços, não será iniciada a contagem de prazo para pagamento. A 
título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta pre-
feitura. Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa 
contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para substituição, 
sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

Fornecer, nas condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022 e nesta Ata, o(s) serviço(s) 
e/ou produto(s) objeto deste ajuste. Substituir, no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o(s) 
serviço(s) e/ou produto(s) recusado(s). Ficar responsável pelas operações de transporte, carga e descarga. 
Manter durante toda a vigência deste Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

 Cumprir o prazo fixado para realização  do pagamento. Indicar o funcionário responsável pelo acom-
panhamento deste Registro de Preços. Permitir acesso dos funcionários da DETENTORA ao local deter-
minado para a entrega. Comunicar à DETENTORA sobre qualquer irregularidade no(s) produto(s) e/ou 
prestação do(s) serviço(s).

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES
A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 

será assim disposta: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta Municipalidade, caracteriza 
o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade de multa de até 20% 
(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. O atraso injustificado na entrega dos serviços, 
sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02, 
sujeitará a contratada à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia 
útil seguinte ao término do prazo estipulado de 1% (um por cento) ao dia até o 20º (vigésimo) dia de atraso; 
quando será caracterizado a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item abaixo. 
Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicada à contratada a seguinte 



penalidade de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando a 
mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura da Ata de 
Registro de Preços. As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas nas Leis 
Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto per-
durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

1 - ensejar o retardamento na entrega do objeto deste Pregão; 2 - não mantiver a proposta, injustifica-
damente;

3 - comportar-se de modo inidôneo; 4 - fizer declaração falsa;
5 - cometer fraude fiscal;
6 - falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interes-
sado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da notificação. A PREFEITURA poderá efetuar a 
retenção de qualquer pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor 
da multa será descontado dos pagamentos devidos pela PREFEITURA respondendo a DETENTORA pela 
sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação 
oficial quando ocorrer. As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de ad-
vertência, suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a PREFEI-
TURA ou da propositura de declaração de inidoneidade.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do Pregão Ele-
trônico nº 001/2022 com seus Anexos e a(s) proposta(s) da(s)

DETENTORA(S).
A existência de preços registrados não obriga a PREFEITURA a firmar as contratações que deles 

poderão advir.

CLÁUSULA NONA – FORO Fica eleito o Foro da Única Vara da Comarca de Jacaraci – BA, como 
o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e litígios da presente Ata de Registro de Preços. Nada mais 
havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e assinada conforme, vai assinada 
pelas partes.

Licínio de Almeida, 01 de Abril de 2022.

MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA
FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA

Prefeito
P/ PREFEITURA

_________________________________
LUIZ CARLOS BARBOSA PACHECO

CNPJ.: 9 6 . 7 4 4 . 0 3 2 / 0 0 0 1 - 7 0
P/ DETENTORA

Testemunhas:
______________________
CPF:
_______________________
CPF:

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 001-2022

O Pregoeiro Municipal, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas to-
das as formalidades das Leis n.º nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e com as alterações da Lei 8.883/1994 ante o 
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 001-2022, tendo como objeto da licitação a AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ACOL-
HIDAS NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. O Pregoeiro ADJUDICA o processo 
licitatório. Sendo vencedora a Licitante: LUIZ CARLOS BARBOSA PACHECO, vencedora do lote: I com 
valor global de R$ 148.853,43 (Cento e quarenta e oito mil oitocentos e cinqüenta e três reais e quarenta e 
três centavos);

Licínio de Almeida - Ba, 01 de Abril de 2022.
______________________________________

ÉDEN RODRIGUES BALEEIRO
Pregoeiro Municipal

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº

001/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, no uso de suas atri-

buições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei no 8.666/93, com as mod-
ificações introduzidas pelas Leis n.º 10.520/02 e nº 8.883/1994, que regulamenta no âmbito do Município a 
Modalidade de Licitação – Pregão, ante o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 001-2022. O objeto 
da licitação AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS IDOSAS E PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA ACOLHIDA NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, COM 
CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO EDITAL E SEUS ANEXOS. O Prefeito Mu-
nicipal HOMOLOGA o processo licitatório. Sendo vencedora a licitante: 

LUIZ CARLOS BARBOSA PACHECO, vencedora do lote: I com valor global de R$ 148.853,43 
(Cento e quarenta e oito mil oitocentos e cinqüenta e três reais e quarenta e três centavos);

Licínio de Almeida, 01 de Abril de 2022.
__________________________________________

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 0205/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0016-22I-PMI

ONDE SE LÊ:
Recomendada com base no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93

LEIA-SE:
Recomendada com base no artigo 25, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

EXTRATO DE RESCISÃO
Contratante: Município de Planalto (BA). Contratada: RD Serviços, Transportes, Locações EIRELI. 

Contrato Administrativo nº 032.01/2022, Pregão Eletrônico no 41/2021. Objeto: Fornecimento de gêneros 
alimentícios para merenda escolar. Motivo da rescisão: Conforme art. 78, V e art. 79, I da L. 8.666/93, paral-
isação do fornecimento. Data da rescisão: 13/05/2022. Considerando a solicitação de rescisão pela própria 
contratada e a urgência que o caso requer, deixa-se de abrir o prazo recursal de cinco dias previsto no art. 
109, I, “e” da L. 8.666/93.

CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 007/2022.

A Presidente da Comissão de Contrataçao Caatiba – Bahia, com base no art. 75, inciso II, da Lei Fed-
eral nº 14.133 de 01 de Abril de 2021, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico com suas ulteri-
ores alterações, ADJUDICA o objeto da Dispensa de Licitação Nº 007/2022 – objetivando Fornecimento 
de Materiais Esportivos para atender as necessidades dos Programas das Secretarias Municipais. A Prefeita 
lança o Ato Formal para a contratação LC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ nº 03.929.966/0001-04, com endereço comercial na Rua Ernesto Dantas, Vitoria 
da Conquista – Bahia, representado neste ato por o srº. Valter Souza Carvalho, casado, administrador de 
empresas, portador da cédula de identidade nº 0311267580, emitido pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 
186.681.865-15. Valor global da Dispensa: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Comissão Permanente de 
Licitação – 13 de Maio de 2022. Robson Lima Rocha. Agente de Contratação.

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
007/2022.

A Prefeitura Municipal de Caatiba – Bahia, com base no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 
01 de Abril de 2021, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico com suas ulteriores alterações, torna 
público a Ratificação do Ato da Dispensa de Licitação Nº 007/2022 Objeto– objetivando Fornecimento de 
Materiais Esportivos para atender as necessidades dos Programas das Secretarias Municipais. A Prefeita 
lança o Ato Formal para a contratação de LC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ nº 03.929.966/0001-04, com endereço comercial na Rua Ernesto Dantas, Vitoria 
da Conquista – Bahia, representado neste ato por o srº. Valter Souza Carvalho, casado, administrador de 
empresas, portador da cédula de identidade nº 0311267580, emitido pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o 
n° 186.681.865-15. Valor global da Dispensa: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), constante do respec-
tivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022, devendo ser celebrado o contrato com: LC 
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que 
será regido obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja 
minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete da Prefeita, 13 de Maio de 2022. Maria Tânia 
Ribeiro Sousa - Prefeita Municipal

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
007/2022.

A Prefeita Municipal de Caatiba – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades da Lei nº 14.133 de 01 de Abril de 2021, e no Parecer Jurídico com 
suas ulteriores alterações, ante a Dispensa de Licitação n° 007/2022 – Objeto: objetivando Fornecimento 
de Materiais Esportivos para atender as necessidades dos Programas das Secretarias Municipais. Para a 
contratação de LC ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 
nº 03.929.966/0001-04, com endereço comercial na Rua Ernesto Dantas, Vitoria da Conquista – Bahia, 
representado neste ato por o srº. Valter Souza Carvalho, casado, administrador de empresas, portador da 
cédula de identidade nº 0311267580, emitido pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 186.681.865-15. A 
Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em 
vista o Valor Global do fornecimento é de: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Caatiba, 13 de Maio. Maria 
Tânia Ribeiro Sousa - Prefeita Municipal.


