
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.

ATOS OFICIAIS

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

     ANO VI  N° 1219  Rua Folk Rocha, nº 103 - Sala 03 - 1º andar - Sandra Regina -Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76   01 de fevereiro de 2012

ESTADO DA BAHIA

IMUPRE – Instituto Municipal de Previdência Social
São Félix do Coribe - BA

CNPJ nº 16.424.822/0001-30

R E S U M O  D E   C O N T R A T O

Contrato n.º 001/2012
Contratante: Imupre Instituto Municipal de Previdência Social
Contratado: Almir Rodigues de Souza de Jaborandi
Fantasia: Pac Perfil Assessoria Contábil
Objeto: Execução de Serviços de Assessoria Contábil
Valor Global: R$ 28.990,00
Valor Mensal: R$ 2.230,00
Vigência: 03/01/2012 a 31/12/2012.

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

Perante às justificativas apresentadas no processo de inexigibilidade nº 001/2012, relativo a contratação de
empresa na execução de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria na prestação de
serviços de Assessoria Contábil, desta IMUPRE - Instituto Municipal de Previdência Social, para contração da prestação
perceberá o valor efetivo de R$ 28.990,00. (vinte e oito mil novecentos e noventa reais).
Fica ratificada a Inexigibilidade de licitação, e autorizo a efetivação da respectiva contratação.

                        São Félix do Coribe  - BA, 03 de janeiro de 2012.

Contrato n.º 002/2012
Contratante: Imupre Instituto Municipal de Previdência Social
Contratado: Elvis Rodrigues de Souza
Objeto: Locação de uma sala comercial independente com as seguintes especificações: Sala, quarto com suíte, conzinha
e área de serviço, sito a Rua Sebastião Pereira Passos, apto 01, centro – São Félix do Coribe – BA.
Valor Global: R$ 6.600,00
Valor Mensal: R$ 550,00
Vigência: 03/01/2012 a 31/12/2012.

HOMOLOGAÇÃO
             Face às justificativas apresentadas conforme processo administrativo nº 002/2012, locação de uma sala comercial
independente com as seguintes especificações: Sala, quarto com suíte, conzinha e área de serviço, sito a Rua Sebastião



     Barreiras, 01 de fevereiro de 2012

ATOS OFICIAIS

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

              Página 02

Pereira Passos, apto 01, centro – São Félix do Coribe – BA, para instalação da sede do IMUPRE, em contra prestação
perceberá o valor o valor de global de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais): o pagamento será efetuado mensal no
valor de R$ 550,00(quinhentos e cinqüenta reais).

Fica ratificada a Inexigibilidade de licitação, e autorizo a efetivação da respectiva contratação.

                        São Félix do Coribe  - BA, 03 de janeiro de 2012.

R E S U M O  D E   C O N T R A T O

Contrato n.º 003/2012
Contratante: Imupre Instituto Municipal de Previdência Social
Contratado: Rencont Sistemas Ltda
Objeto: Contratação de empresa especializada na cessão de uso de software com suporte de sistema de contabilidade
pública legislativo, objetivando a manutenção de seus serviços imprescindíveis, para uso deste IMUPRE.
Valor Global: R$ 7.692,00
Valor: R$ 641,00
Vigência: 03/01/2012 a 31/12/2012.

HOMOLOGAÇÃO

Face às justificativas apresentadas conforme processo administrativo nº 003/2012, cessão de uso de software com
suporte de sistema de contabilidade pública legislativo, objetivando a manutenção de seus serviços imprescindíveis, para
uso deste IMUPRE, em contra prestação perceberá o valor o valor de global de R$ 7.692,00 (sete mil e seiscentos e
noventa e dois reais): o pagamento será efetuado mensal no valor de R$ 641,00(seiscentos e quarenta e um reais).

Fica ratificada a Inexigibilidade de licitação, e autorizo a efetivação da respectiva contratação.
                        São Félix do Coribe  - BA, 03 de janeiro de 2012.

Contrato n.º 004/2012
Contratante: Imupre Instituto Municipal de Previdência Social
Contratado: Self Assessoria e Consultória Ltda
Objeto: Contratação de empresa especializada na Cessão de uso de software licenciado e gerenciador de sistema de
RPPS, para execução dos serviços operacionais deste Instituto.
Valor Global: R$ 19.200,00
Valor: R$ 1.600,00
Vigência: 13/01/2012 a 31/12/2012.

HOMOLOGAÇÃO

Face às justificativas apresentadas conforme processo administrativo nº 003/2012, Cessão de uso de software licenciado
e gerenciador de sistema de RPPS, para execução dos serviços operacionais deste Instituto, em contra prestação perceberá
o valor o valor de global de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais): o pagamento será efetuado mensal no valor de
R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais).

Fica ratificada a Inexigibilidade de licitação, e autorizo a efetivação da respectiva contratação.
                        São Félix do Coribe  - BA, 03 de janeiro de 2012.


