
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO 

Processo Administrativo 029/2018, Inexigibilidade 002/2018 - Órgão – Prefeitura 
Municipal de Cotegipe - Contratado: STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA 
ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 09.408.031/0001-50, Objeto: 
contratação de prestação de serviços técnicos especializados de assessoria contábil, com 
elaboração de relatórios legais nas normas exigidas pelo TCM – Tribunal de Contas dos 
Municípios, inerentes a prestação de contas de natureza contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial, de forma mensal e anual, bem como capacitação e 
treinamento para o pessoal de apoio, assessoria no Processamento de Dados com 
informações dos programas de Gestão E-TCM e SIGA – Sistema Integrado de Gestão e 
Auditoria, transmissão de informações, auditoria  documental e física, elaboração de 
relatórios e estudos técnicos auxilio na tomada de decisões, e elaboração  e alterações de 
peças de planejamento - PPA, LDO, LOA, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Cotegipe, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência 
Social, para o período de Março a Dezembro de 2018. - Contrato nº 019/2018 - Data de 
Assinatura: 01 de março de 2018, Vigência: 10 meses - Valor Global Bruto R$ 286.000,00 
(duzentos e oitenta e seis mil reais) - Fundamento legal: art. 25, inciso II, combinado com 
o Art. 13 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, Cotegipe, BA – 01 de março de 2018, 
MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES, Prefeita Municipal. 
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