
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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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE E CONTRATO 

Processo Administrativo 077/2019, Inexigibilidade 017/2019 - Orgão – Prefeitura 
Municipal de Cotegipe – Contratado CDI BARREIRAS LTDA, inscrito sob CNPJ nº 
11.482.466/0001-97, Objeto: Contratação de empresa especializado para prestação 
de serviços e realização de exames por imagem: ressonância magnética, 
radiodiagnóstico, tomografia computadorizada, ultrassonografia, kit contraste, no 
município de Cotegipe, para o período de julho a dezembro – Contrato nº 056/2019 - 
Data de Assinatura: 12 de julho de 2019, Vigência: até 31 de dezembro, a partir da 
assinatura do contrato - Valor Global Bruto estimado R$ 564.600,00 quinhentos e 
sessenta e quatro mil e seiscentos reais) - Fundamento legal: art. 25, inciso II, 
combinado com o Art. 13 da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

 

Cotegipe, BA – 12 de julho de 2019 

 
 
 
 

MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES 
Prefeita Municipal. 
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