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ATOS OFICIAIS

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

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

CNPJ 42.752.451/0001-25

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2011
Processo Administrativo n.º 007/2011
Ratifica a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do artigo 25, “caput”, Lei 8.666/93 e suas atualizações.
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados na assessoria no envio das informações do

sistema integrado de gestão e auditoria – Siga, deste poder legislativo;
Contratado: ARI VIEIRA NUNES
Valor Estimado Mensal: R$ 1.052,63 (Um mil, cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos)
Prazo: Com Início em 01 de julho de 2011 e Término no dia 31 de Dezembro de 2011.
Cristópolis - BA, 01 de julho de 2011.
OSCARINO DA SILVA VIEIRA
Presidente da Câmara Municipal

EXTRATOS DE CONTRATOS

CT. Nº 007/2011. PROC./ADM. Nº 007/2011 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2011 - OBJETO: Prestação
de serviços técnicos profissionais especializados na assessoria no envio das informações do sistema integrado de
gestão e auditoria – Siga, deste poder legislativo;. CONTRATADA: ARI VIEIRA NUNES - R$ 1.052,63(Um mil, cinquenta
e dois reais e sessenta e três centavos).


