
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 E CONTRATO 

Contratada: L CARNEIRO DOS SANTOS CONSULTORIA, CNPJ nº 11.097.285/0001, Objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializada em Auditoria e 
Consultoria Tributaria, com o objetivo de levantar e apurar os créditos tributários oriundos do 
ISSQN, das instituições financeiras que possuam atividade de prestação de serviço bancário 
neste Município, com a realização de todos os atos jurídicos e administrativos necessários para 
apuração de atos de sonegação e/ou omissão tributária materializada pelas instituições bancária 
a partir do dia 21/03/2018 até 18/06/2018, oriundo do Processo Administrativo nº. 031/2018, 
Inexigibilidade nº. 001/2018. Fundamento legal: art. 25, inciso 11, combinado com o Art. 13 da 
Lei Federal 8.666/93 e alterações. Data da Assinatura: 21 de março de 2018. Autorização:  

 
 
 

Márcia da Silva Sá Teles 
Prefeita Municipal. 

 
 


