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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
CNPJ 13.654.439/0001-80

Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia

EXTRATO DE CONTRATOS

Contrato nº 042/2012                                                                                             INEXIGIBILIDADE 005/2012.

Contratante: MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA – BA
Contratada: MATTOS, MEDINA, SANTOS E SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Objeto: Prestação de Serviços.
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de elaboração de pareceres jurídicos na área de direito

administrativo, bem como o acompanhamento dos processos judiciais de interesse do CONTRATANTE, em grau de
recurso, junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Seção Judiciária
da Justiça Federal no Estado da Bahia, assim como acompanhamento e assessoria de processos administrativos junto ao
Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União, de interesse da
Municipalidade CONTRATANTE, já em trâmite ou que venham a surgir durante o período de vigência deste contrato.

Valor Total: R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).
Duração: 07(sete) Meses.

DATA: Em 01 de junho de 2012.
EDÉZIO NUNES BASTOS

Prefeito


