
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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 de 2011ATOS OFICIAIS

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

EXTRATO DE CONTRATO VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2012

CONTRATO Nº 007/2012

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, BA, inscrito no
CNPJ sob o n° 16.424.632/0001-12 com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 11 – Centro – Serra Dourada - BA.

CONTRATADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, inscrito no CNPJ sob o n° 05.277.208/
0001-76.

OBJETO: Contratação de locação e manutenção de software com sistemas integrados, do pacote
tecnológico contido no Portal de Municípios do Brasil: Módulo SIOF – Sistema de Imprensa Oficial
(www.io.org.br) com funções de edição, diagramação, arte-finalização e publicação automática na internet,
do Diário Oficial do Município on-line e impresso, disponibilizando o arquivo digital da edição em servidor
certificado ICP-Brasil, para impressão em impressora laser ou off set no formato A3 ou A4; Sítio/Home
Page do Município com links de sua organização político-administrativo e dados de interesse público com
informações social, econômica, geográfica, histórica e outros; Contas Públicas – publicação de
informações em link específico, com requisitos da Lei 9755/98 e Instrução Normativa do TCU 28/99, no
Sitio do Município; Módulo SIOFNET – Sistema de envio, entrega, recebimento e gerenciamento de
documentos sujeitos a divulgação na Imprensa Oficial do Município.

FUDAMENTO LEGAL – art. 24, inc. XIII, da Lei n° 8.666/93.

DOTAÇÃO:
Unidade Orçamentária: 01.01
Ação: 2001
Classe econômica: 3.3.90.39.15 Locação de Software

VALOR MENSAL: R$ 300,00 (trezentos reais)

VIGÊNCIA: 01/06/2012 a 31/12/2012.

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERRA DOURADA
CNPJ N.º: 16.424.632/0001-12


