
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 
 

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2019 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 034/2019 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 017/2019 
CONTRATADO: JONATHAS ALVES DA CRUZ 
OBJETO: Contratação de um Engenheiro Ambiental para prestação de serviços na emissão de laudos e pareceres técni-
cos, bem como elaboração de projetos de licenciamento ambiental, em atendimento a Secretaria de Meio Ambiente e 
Turismo, deste Município. 

 
 

Onde se lê: “Valor: R$ 26.785,50 (vinte e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), parcelado em 
12(doze) vezes no valor de 1.785,70 (um mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos) por mês”. 

 
Leia-se: “Valor estimado anual de R$ 26.785,50 (vinte e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centa-

vos), previsto para 15 (quinze) vezes no valor de R$ 1.785,70 (um mil setecentos e oitenta e cinco reais e se-
tenta centavos), por cada laudo, parecer técnico e projeto de licenciamento ambiental”. 

 
 

Matéria veiculada na edição Gazeta do Oeste de 22/01/2019, página 17. 
 

 
Santa Rita de Cássia/BA, 05 de fevereiro de 2019. 

 
Rosinaldo de Sene Corado 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 

 


