
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 
ESTADO DA BAHIA 

Praça da Bandeira, s/nº, Centro, Cotegipe-Ba - CEP: 47.900-000  
Tel.: (77) 3621-2424 - email: prefeituracotegipeba@gmail.com 

CNPJ: 13.654.892/0001-96 

 
 

EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE 

CNPJ: 13.654.892/0001-96 
 
Distrato de Contrato de Prestação de Serviços Especializados de Consultoria 
jurídica. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cotegipe – Bahia 
CNPJ: 13.654.892/0001-96 
Empresa Distratada:  MALTEZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS 
CNPJ: 07.607.788/0001-48 
Objeto: O presente distrato se refere ao contrato de nº 004/2017, que tem como objeto 
serviços técnicos especializados de assessoria jurídica nas áreas correlatas ao 
Direito Público, a fim de promover o devido acompanhamento das demandas 
judiciais e extrajudiciais que se encontrem em tramitação ou que venha a ser 
ofertadas no que tange a perdas e desonerações financeiras correlacionadas ao 
FUNDEF/FUNDEB e dos Fundos de Saúde e Educação deste município nas esferas 
Federal e Estadual em atenção à legislação pertinente, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Cotegipe. de acordo com as condições 
previstas no processo licitatório na modalidade Inexibilidade de Licitação nº 003/2017. 
Distrato este, firmado amigável e em comum acordo entre as partes, tem por finalidade 
encerrar as obrigações contidas no contrato original, firmado entre as partes, que 
entenderam por bem, doravante encerrá-lo, declarando aqui que não houve ônus para 
ambas as partes. 
Data da assinatura: 06/09/2018 
Prefeito Municipal: Márcia da Silva Sá Teles 
 


