
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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 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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 13.654.413/0001-31 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Praça Municipal, n° 10 – Centro – Baianópolis – Bahia. 

Fone / fax: 77 – 3617-2116 
 
 
 

 
 

AVISO DE DISTRATO 
AO CONTRATO Nº 68A/2019 de 03/06/2019 

 

Processo Administrativo Nº 83/2019 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15A/2019 
– OBJETO: Prestação de serviços na realização de pesquisas técnicas voltadas para 
orientar os gestores municipais na captação de recursos públicos nos diversos órgãos 
da esfera federal; representação dos interesses do município junto aos órgãos públicos 
federais; assessoria técnica, consultoria especializada e captação técnica dos gestores 
e dos órgãos municipais, objetivando habilitá-los para formalizar e construir parcerias e 
convênios com órgãos públicos federais; assessoria ao poder executivo municipal na 
elaboração das políticas públicas municipais, em conformidade com os objetivos 
prioritários estabelecidos na lei orgânica municipal; assessoria na elaboração do plano 
de governo, visando compatibilizar as prioridades fixadas nas políticas públicas 
municipais; manutenção do sincov e elaboração de planos de trabalhos. 
CONTRATADA: DF CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, com sede no Setor 
SAUS, Quadra 03, Bloco C, 22, sala 709, Edifício Business Point, CEP – 70.070-934, 
Brasília – DF, inscrita no CNPJ sob o número 05.418.104/0001-34, neste ato 
representado pelo Sr. Weliton Brito David Carvalho, brasileiro, casado em comunhão 
parcial de bens, empresário, portador do R.G. nº 010.894.095-80 e CPF. Nº 
689.894.315-49, pelo valor global de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), a serem 
pagos em 07 parcelas iguais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 05 de agosto de 2019 
– Jandira Soares Silva Xavier – Prefeita Municipal. 
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