
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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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045/2017 
 

HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO 
 
Face às justificativas apresentadas pela Comissão Permanente de Licitação, 
ao Parecer da Assessoria Jurídica do Município e a observação da Lei 
específica e, no uso das atribuições que me são conferidas, RATIFICO e 
HOMOLOGO o Processo Administrativo nº 045/2018, visando o 
pagamento em caráter indenizatório dos Profissionais conforme relação 
encabeçada por ADALBERTO SANTOS NASCIMENTO E OUTROS... referente 
serviços de transporte escolar com locação de veículos incluído motorista, 
tipo ônibus, micro-ônibus e van, para trajeto de alunos das zonas rural e 
urbana, nos turnos matutino, vespertino e noturno para escalas da 
Prefeitura Municipal de Cotegipe –BA, durante o mês de novembro de 2017, 
em cumprimento as determinações legais. Tendo como favorecidos a relação 
encabeçada por ADALBERTO SANTOS NASCIMENTO E OUTROS..., no valor 
total de R$ 141.685,52 (cento e quarenta e um mil seiscentos e oitenta e 
cinco reais e cinquenta e dois centavos). 
 

Publique-se e convoque-se para indenização. 
 
 

Cotegipe (BA), 08 de junho de 2018. 
 

 
 

__________________________________ 
Márcia da Silva Sá Teles 

PREFEITA MUNICIPAL 
 
 


