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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 anexosdos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição 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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ESTADO DA BAHIA

Câmara Municipal de Vereadores de São Félix do Coribe
CNPJ: 16.430.563/0001-50

Av. Ernesto Geisel, n.º 90 - Centro – CEP 47.665-000 
São Félix do Coribe - BA

R E S U M O  D E   C O N T R A T O

Contrato n.º 014/2012
Contratante: Câmara Municipal São Félix do Coribe
Contratado: Moto & Trilha Com. De Veículos Ltda
Objeto: aquisição de uma motocicleta, 150, 0 km, ano e modelo 2012/2013, motor tipo OHC monocilíndri-
co, arrefecido a ar, 4 tempos, 149,2c potência máxima gasolina 13,8 cv a 8.000 rpm, álcool 14,0 cv a 8.000, 5 
velocidades, sistema de partida: Elétrica, sistema de alimentação: injeção eletrônica PGM-FI, freios a tambor 
240mmm, traseiro a tambor 110mm, pneu dianteiro 90/90; pneu traseiro 110/90mm; Chassi tipo diamond, 
tamanhos mínimos: tanque de combustível 12,0L, álcool e gasolina, para uso nas ações desta egrégia Casa.
Valor Global: R$ 6.990,00
Vigência: 20/12//2012 a 31/12/2012.
na aquisição de uma mesa de som 12 canais com 14 metros de fios e 04 plugues, desta Câmara Municipal de 
Vereadores de São Félix do Coribe, pela aquisição do bem a contratada perceberá o valor global de R$ 4.456,26 
(quatro mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais e vinte e seis centavos).
. 

Fica ratificada a Inexigibilidade de licitação, e autorizo a efetivação da respectiva contratação. 
                

      São Félix do Coribe - BA, 20 de dezembro de 2012.

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Félix do Coribe, no uso de suas atribuições e de acor-
do com os pareceres da Assessoria Jurídica e da Comissão de Licitação, ora anexos, que integram o presente 
como se nele estivesse inserido.

RESOLVE:

Autorizar a efetivação da aquisição nos termos apresentado, no valor global de R$ 6.990,00 (seis mil novecen-
tos e noventa reais), conforme processo de Dispensa nº. 009/2012 DI. 

Determinar a publicação, na forma legal, do extrato resumido da presente dispensa, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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como condição para a eficácia dos atos, na forma do art. 26 da Lei nº. 8.666/93.

São Félix do Coribe–BA, 20 de dezembro de 2012.

Vanderley Soares Fróis
Presidente da Câmara 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO

     Perante as justificativas apresentadas no processo de dispensa nº. 009/2012 DI, relativo à aquisição de uma 
motocicleta, 150, 0 km, ano e modelo 2012/2013, motor tipo OHC monocilíndrico, arrefecido a ar, 4 tempos, 
149,2c potência máxima gasolina 13,8 cv a 8.000 rpm, álcool 14,0 cv a 8.000, 5 velocidades, sistema de parti-
da: Elétrica, sistema de alimentação: injeção eletrônica PGM-FI, freios a tambor 240mmm, traseiro a tambor 
110mm, pneu dianteiro 90/90; pneu traseiro 110/90mm; Chassi tipo diamond, tamanhos mínimos: tanque de 
combustível 12,0L, álcool e gasolina, para uso nas ações desta egrégia Casa, fica ratificada a dispensa de lici-
tação e autorizo a efetivação da sua aquisição pelo valor global de R$ 6.990,00 (seis mil novecentos e noventa 
reais).

                
                São Félix do Coribe - BA, 20 de dezembro de 2012.

Vanderley Soares Fróis 
Presidente da Câmara 


