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ATOS OFICIAIS

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.

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

Desincompatibilização: candidatos devem atentar para prazos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

EXTRATO DE CONTRATO Nº 692/2008

Pregão Presencial nº 49/2008
Objeto: Locação de veículos a serem utilizados no trasnporte escolar de alunos da rede pública do município para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Contratado: JACKSON TEIXEIRA CHAVES, CPF:
097.478.005-78, vencedor do Processo com o preço global: R$ 54.912,00 (Cinquenta e quatro mil reais) - Manoel
Afonso de Araújo - Prefeito Municipal  - Formosa do Rio Preto – 08 de Abril de 2008.


