
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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CÂMARA MUNICIPAL DE MANSIDÃO – ESTADO DA BAHIA 

AV. LIDIO FCO DE SOUZA, S/Nº -CENTRO 
CNPJ: 42.752.774/0001-19 

FONE-FAX-(77)-3641-2205 – CEP: 47.160-000 
  
 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  

 
Dispensa nº. 001/2018 Proc. Adm. nº. 006/2018 Objeto: Fornecimento de combustíveis 
derivados de petróleo, para atender a demanda desta Casa Legislativa- Base legal: inciso II do 
art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93. (Dispensável de licitação) - EMPRESA: ADAENO 
ARAUJO ROCHA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
11.297.523/0001-68 – Contrato: 006/2018 – OBJETIVO: alterar a dotação orçamentaria e 
acrescer o valor global - Valor global: R$ 7.837,50 (sete mil oitocentos e trinta e sete reais e 
cinquenta) VALOR DO ADITIVO: R$ 119,70 (cento e dezenove reais e setenta centavos), 
aproximadamente 1,53% (um vírgula cinquenta e três por cento) - dotação orçamentária: 
unidade / atividade / elemento de despesa 01.01.00 / 2064/ 3.3.9.0.30.00.00 - Material de 
Consumo- Mansidão-(BA), 05 de março de 2018 -  Eritânia da Silva Santos – Presidente. 


