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ATOS OFICIAIS

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

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.

RESUMO DE CONTRATO

RESUMO DE CONTRATO
Processo Administrativo nº 09/2011
Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2011

Contrato firmado em  28/06/2011
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
CNPJ: 16.431.082/0001-69
CONTRATADA: Max Comércio e Serviços de Caminhões Ltda
CNPJ: 07.366.153/0002-87
OBJETO: Aquisição de um veículo utilitário para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE,

conforme as seguintes especificações:
01(UM) veículo, zero quilometro, modelo 2011, na cor branca, com carroceria de madeira com medi-

das padrão de fabrica do veículo, na cor azul e branco, de utilidade mista, com ar condicionado, Motor
Diesel Turbo, mínimo 4 cilindros, potência mínima 120cv, número de assentos: 1 + 2 passageiros, chassi,
Direção: Hidráulica com esferas recirculantes, Serviço: a disco nas rodas dianteiras e tambor nas rodas
traseiras. Capacidade de Carga(kg) total, (PBT) mínimo 4.000, Carga Útil(com carroceria) mínimo 1.600
peso(kg). Transmissão: mecânica de cinco velocidades sincronizadas a frente e uma à ré. O veículo
deverá estar segurado com cobertura total.

Quantidade: 01
Modelo: F-350
Fabricante: Ford Caminhões
VALOR GLOBAL : R$ 94.000,00 - Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.
VIGÊNCIA: 30(trinta) dias, iniciando-se em 28/06/2011 a 27/07/2011
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