
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

“EXTRATO DE TERMO ADITIVO”

Partes: Prefeitura Municipal de Brejolândia e: Santa Bárbara Combustíveis Ltda. -  1º Termo Aditivo –
Contrato nº 052/2011 -  TP 004/2011.  Objeto: Fornecimento de Combustíveis, Diesel e Gasolina, para o
abastecimento da Frota Municipal e motores estacionários. O Presente Termo tem por finalidade alterar
a Cláusula Quarta do Contrato 052/2011 e aditar o valor, em mais     R$ 81.900,00 (Oitenta e um mil e
novecentos reais), totalizando o valor de R$    409.500,00 (quatrocentos enove mil e quinhentos reais), de
acordo com o Art. 65, II, §  1º da Lei 8.666/93 que diz; (O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até
25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamen-
to, até o limite de 50% para seus acréscimos). A contar de 03/10/2011.

Brejolândia – BA,  30 de Setembro de 2011.
Edezio Nunes Bastos – Prefeito Municipal


