
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° 1218     Rua Folk Rocha, nº 103 - Sala 03 - 1º andar - Sandra Regina -Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76         31 de janeiro de 2012
 de 2011

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

CNPJ 13.654.439/0001-80
Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

RATIFICAÇÃO

Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 005/2012 de Dispensa de
Licitação nº 002/2012 que tem por objeto a Prestação de Serviços de Locação de Sistema para Alimentação do Site oficial desta Prefeitura,
além da manutenção e Atualização do mesmo, através da Empresa REGIS E ARAÚJO LTDA. O valor total da contratação é de R$
7.700,00(sete mil setecentos reais), com vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2012, de acordo com o artigo 24,
inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia – Ba,  30 de janeiro de 2012.

Edézio Nunes Bastos.

Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO

Inexigibilidade 001/2012

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 006/2012 de Inexigibilidade
de licitação nº 001/2012 que tem por objeto a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria de Caráter Técnico Especializado à
Prefeitura Municipal de Brejolândia na Alimentação, acompanhamento e manutenção do Sistema – SIGA-TCM, através do Sr. JOSÉ
MARIA RODRIGUES CRUZ. O valor total da contratação é deR$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais), com vigência de 11(onze)
meses, prorrogáveis por iguais períodos sucessivos até um limite de 60(sessenta) meses, contados a partir de sua assinatura, de acordo
com o art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93.
Brejolândia, 30 de janeiro de 2012.

EDÉZIO NUNES BASTOS
Prefeito Municipal


