
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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ATOS OFICIAIS

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de São Félix do Coribe
CNPJ: 16.430.563/0001-50

Av. Ernesto Geisel, n.º 90 - Centro – CEP 47.665-000
São Félix do Coribe - BA

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Aditivo nº 01/2011 / Contrato nº 009/2011

A Câmara Municipal de São Félix do Coribe e a empresa Carlos Antônio Barbosa Costa, inscrita no CNPJ sob o nº
00.337.412/0001-11, localizada na Praça Mal. Deodoro da Fonseca, 31, centro Bom Jesus da Lapa - BA. Objeto:
presente termo Aditivo acréscimo do quantitativo do objeto do contrato nº009/2011, referente instalação de mais 01
(um) ponto de acesso a internet. Totalizando-a no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais.

Ficam ratificadas todas as cláusulas constantes do contrato ora aditado não expressamente alterados por este
termo, que àqueles se integram, formando um todo, único e indivisível, para todos os fins e efeitos de direito.

São Félix do Coribe – BA,  03 de outubro de 2011

Câmara Municipal de São Félix do Coribe
Vanderley Soares Fróis

Presidente


