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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

Rua Ananias Lessa Carneiro, s/n – Bairro Bela Vista
São Félix do Coribe – Bahia – Tel- 77 3491-1875

CNPJ nº 16.431.082/0001-69

PROCESSO ADMINISTRA TIV O Nº. 07/2011
EDITAL DE CHAMAMENT O PÚBLICO Nº 001/2011

HOMOLOGAÇÃO

Publique-se o presente Processo Administrativo nº. 07/2011, conforme Edital de Chamamento Público nº
001/2011 para Credenciamento de pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços na arrecadação de faturas men-
sais decorrentes dos serviços de água e outros serviços de responsabilidade do SAAE de São Félix do Coribe.

 Fica homologada, de acordo com a Lei de Licitações nº. 8.666/93 e suas alterações, nos termos do art. 25,
inciso II  e demais regulamentações que regem a matéria , a contratação das empresas Cesel Comercial de Eletros
e Serviços Ltda e VR Informática Ltda, para cumprimento do objeto do Processo Administrativo nº. 07/2011 pelo
valor de R$ 0,50(Cinqüenta Centavos) por cada autenticação de contas recebidas, estando o mesmo compatível
com os preços praticados no mercado.

São Félix do Coribe-BA, 26 de janeiro de 2011.

____________________________
Jose Paulo Carvalho
Diretor do SAAE


