
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.

Ano XI  Nº 3170     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    06 de junho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Vereadores de Santana 

CNPJ. 16.430.381/0001-89 
 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO 006/2017 

 

Contrato de prestação de serviços que fazem entre si, de um lado a Câmara Municipal 
de Vereadores de Santana, pessoa jurídica de direito publico interno, com sede a Praça 
Dr. Pina Ribeiro nº 76 –  Santana – Ba, inscrita no  CNPJ sob o nº  16.430.381/0001-89,  
CONTRATANTE e do outro lado CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA inscrita 
no CNPJ sob o nº - 18.173.919/0001-42, situada na rua Joaquim Ataíde, 76 – Centro – 
Santa Maria da Vitória -  Bahia. Objeto: Prestação de serviços de construção do telhado 
do Prédio da Câmara Municipal de Santana Bahia. Valor total de R$ - 26.042,40 (vinte e 
seis mil, quarenta e dois reais e quarenta centavos). Dotação: 01.01.000 – Câmara 
Municipal de Vereadores; 2.001 – Manutenção dos Serviços da Câmara; 4.4.9.0.51.00.00 
– Obras e instalações; Fonte 00. Santana Bahia 01 de Junho de 2017. Rodrigo Moreira de 
Cárdenas Marin – Presidente. 


