
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.
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ATOS OFICIAIS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGICAL-BA
CNPJ N° 16.446.882/0001-53

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato oriundo do Pregão Presencial nº 01/2011. Contratante: Câmara Municipal de Vereadores de Angica.
Contratado PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA, CNPJ sob nº 71.145.668/0001-56, que tem como objetivo a Aquisição de
01 (um) veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Angical. Valor Global do
Contrato R$ 31.700,00 (Trinta e um mil, setecentos reais). Antonio Henrique de Oliveira – Presidente - 29 de
Setembro de 2011.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ANGICAL, Estado da Bahia, no uso de suas atribui-
ções e, considerando o cumprimento da legislação vigente pertinente a compras e contratos públicos, RATIFICA E
HOMOLOGA os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações, através da Pregoeira deste legislativo e sua
equipe de apoio, referente ao Julgamento do Processo de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 01/2011.
Empresa vencedora PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA, CNPJ sob nº 71.145.668/0001-56, que tem como objetivo a Aquisi-
ção de 01 (um) veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Angical, em conformida-
de com as especificações constantes no ofício enviado pela secretaria solicitante. Antonio Henrique de Oliveira – Presi-
dente - 29 de Setembro de 2011.


