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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 SANTA RITA DE CÁSSIA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 

 
RESULTADO DO PROCESSO 

 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados e à população em geral 
o resultado do processo acima identificado, a saber: Futuro Favorecido: NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-
ME; CNPJ 22.429.571/0001-89; Finalidade do Processo: Contratação dos serviços técnicos especializados 
na área pública municipal para fazer todos os atos relacionados aos lançamentos contábeis, fornecendo 
informações, tanta sob aspectos gerais, bem como sob aspectos específicos, de modo registráveis ou não, 
com assessoria e consultoria e treinamento de pessoal, visando atender a Prefeitura Municipal de Santa 
Rita de Cássia (BA), incluindo o Fundo Municipal de Saúde (FMS) e o Fundo Municipal de Assistência 
Social (FMAS); Valores: mensal de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), mais uma parcela extra de 
R$31.000,00 (trinta e um mil reais) referente aos serviços a serem realizados na prestação de contas anual, 
a ser paga até dia 20 de dezembro de 2017, totalizando o montante de R$ 403.000,00  (quatrocentos e três 
mil reais); Prazo de Vigência do Contrato: 04 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017; Fonte de 
Recursos: 00 – Recursos Ordinários. 

 
Santa Rita de Cássia/BA, 04 de janeiro de 2017. 

 
Rosinaldo de Sene Corado 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 

 
EXTRATOS DE CONTRATOS 

 
Contrato Nº: 002/2017 
Modalidade de Licitação: INEXIGIBILIDADE 
Contratante: Município de Santa Rita de Cássia/BA  
Contratado: NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME 
Objeto do Contrato: Contratação dos serviços Técnicos especializados na área pública municipal para 
fazer todos os atos relacionados aos lançamentos contábeis, fornecendo informações, tanta sob aspectos 
gerais, bem como sob aspectos específicos, de modo registráveis ou não, com assessoria e consultoria e 
treinamento de pessoal, visando atender a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia (BA), incluindo o 
Fundo Municipal de Saúde (FMS) e o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) 
Valor do Contrato: mensal de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), mais uma parcela extra de 
R$31.000,00 (trinta e um mil reais) referente aos serviços a serem realizados na prestação de contas anual, 
a ser paga até dia 20 de dezembro de 2017, totalizando o montante de R$ 403.000,00  (quatrocentos e três 
mil reais) 
Vigência do Contrato: 04/01/2017 a 31/12/2017 
Data da Assinatura: 04/01/2017 


