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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2011 PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA
AGENTES ARRECADADORES
CREDENCIAMENTO DE AGENTES ARRECADADORES
Levamos ao conhecimento dos interessados, que o SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO
FÉLIX DO CORIBE – BAHIA, inscrito no CNPJ sob nº. 16.431.082/0001-69, com sede à Rua Ananias
Lessa carneiro, s/n, Bairro Bela Vista, São Félix do Coribe - Bahia, CEP 47.665-000, estará realizando
no dia 24 de Janeiro de 2011 às 09:00 horas, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS  (Agentes
Arrecadadores), com a finalidade de arrecadação das faturas mensais decorrentes dos serviços de
água, esgoto e outros. De acordo com a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações
aplicáveis.
1. O presente Chamamento tem por objeto o Credenciamento de serviços de arrecadação das faturas
mensais decorrentes dos serviços de água e outros serviços de sua responsabilidade, que deverão ser
prestados em instalações do CREDENCIADO, conforme descrição no Edital.
2. A documentação e as orientações para o credenciamento, bem como informações sobre o pagamento,
forma e valor, dos serviços a serem credenciados estão estipulados no Edital.
3. As despesas decorrentes do credenciamento deste Chamamento correrão por conta de recursos
das dotações orçamentárias: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
4. O Edital completo e outras informações poderão ser solicitados junto à Comissão Permanente de
Licitação do SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, Rua Ananias Lessa Carneiro, s/n, Bairro
Bela Vista, São Félix do Coribe - Bahia, fone/ fax (77) 3491-1875/1331.

São Félix do Coribe – BA, 13 de Janeiro de 2011.

JOEL ALVES BENJAMIN JÚNIOR
Presidente da Comissão de Licitação


