
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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ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
 
 
 
 
A Câmara Municipal de Mansidão, no uso de suas atribuições legais, amparado 
na Lei Federal no 8.666/93, em especial no art. 79, inciso II, determina a 
RESCISÃO do CONTRATO Nº,  007/2017, decorrente da Inexigibilidade n.º 
005/2017 celebrado em 05 de janeiro de 2017, tendo como partes a Câmara 
Municipal de Mansidão, pessoa jurídica de direito público, localizada na Av Lídio 
Francisco de Souza, S/Nº – Centro – Mansidão – BA, inscrita no CNPJ sob nº. 
42.752.774/0001-19, e a empresa SARA SOUZA DOURADO - ME, localizada na 
Rua Maria dos Santos Pereira, Nº 127 – Jardim Imperial -  Barreiras – BA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 19.416.911/0001-22, pelo presente instrumento particular de 
Distrato administrativo amigável as partes resolvem, na melhor forma de direito, 
rescindir o contrato de forma que a partir da presente data extinguem-se as 
obrigações assumidas por ambas as partes. 
 
 
Barreiras/BA, 30 de Junho de 2017. 
 
 
 
 
 

ERITANIA DA SILVA SANTOS 
CONTRATANTE 

PRESIDENTE  
 
 
 
 

 
SARA SOUZA DOURADO - ME 

CONTRATADA  
 

 


