
GAZETA DO OESTE
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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 COTEGIPE-BA 

CNPJ N° 13.654.892/0001-96 
 

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Nº 33/2021 DE 15/04/2021 

 
Objeto: Inexigibilidade de Licitação nº 33/2021 e Processo Administrativo nº 117/2021. Contratação de serviços de 
Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal para preenchimento de diversos cargos, para o 
prazo de 01 ano, prorrogável por mais 01 do quadro temporário, a seleção será através de avaliação dos 
currículos, título de formação/capacitação e do tempo de serviço do servidor ue deverá ser constatado e 
atestado por certidão/comprovação específica para o Município de Cotegipe-Bahia. CONTRATADO: ASSEGE – 
ASSESSORIA E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO EIRELI, com sede na Rua Piracicaba, 10 – Quadra-C – Bloco 33 – 
Ap.302 – Caseb, Feira de Santana - Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 04.228.521/0001-51, no valor global de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), serem pagos em 02 (duas) parcelas fixas de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Dotação: 
unidade: 02.07.000 - fundo municipal de saúde, atividade: 10.301.002.2.060 – gestão das ações do fundo 
municipal de saúde – 15%, elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00 – outros serviços terceiros – pessoa jurídica 
fonte: 02 – saúde 15%, unidade: 02.02.000 - secretaria de administração e planejamento, atividade: 
04.121.008.2004 - gestão das ações da administração e planejamento, elemento: 3390390000 – outros 
serviços de terceiros – pessoa jurídica, fonte: 00 - recursos ordinários. unidade: 0208001 - fundo municipal de 
assistência social – fmas, atividade: 08.244.004.2064 - gestão das ações do fundo municipal de assistência 
social - fmas - recursos próprios, elemento: 3390390000 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 
fonte: 00 - recursos ordinários, fonte: 29 – fnas.  unidade: 02.06.000 – fundo municipal de educação 
atividade: 12.361.003.2027 - gestão das ações do ensino fundamental - 25%, elemento: 3390390000 - outros 
serviços de terceiros – pessoa jurídica, fonte: 00 - recursos ordinários, fonte: 01 - educação 25%. 
 
Márcia da Silva Sá Teles 
Prefeita Municipal 
15 de março de 2021.  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE-BA 

CNPJ N° 13.654.892/0001-96 
 

          EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2021 de 15/04/2021 
 
OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados na Prestação de Contratação de serviços de 
Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal para preenchimento de diversos cargos, para o 
prazo de 01 ano, prorrogável por mais 01 do quadro temporário, a seleção será através de avaliação dos 
currículos, título de formação/capacitação e do tempo de serviço do servidor que deverá ser constatado e 
atestado por certidão/comprovação específica para o Município de Cotegipe-Bahia  
CONTRATADO ASSEGE – ASSESSORIA E GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO EIRELI, com sede na Rua Piracicaba, 10 
– Quadra-C – Bloco 33 – Ap.302 – Caseb, Feira de Santana - Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 04.228.521/0001-
51, no valor global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), serem pagos em 02 (duas) parcelas fixas de R$ 10.000,00 
(dez mil reais). DOTAÇÃO: unidade: 02.07.000 - fundo municipal de saúde, atividade: 10.301.002.2.060 – 
gestão das ações do fundo municipal de saúde – 15%, elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00 – outros serviços 
terceiros – pessoa jurídica fonte: 02 – saúde 15%, unidade: 02.02.000 - secretaria de administração e 
planejamento, atividade: 04.121.008.2004 - gestão das ações da administração e planejamento, elemento: 
3390390000 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, fonte: 00 - recursos ordinários. unidade: 
0208001 - fundo municipal de assistência social – fmas, atividade: 08.244.004.2064 - gestão das ações do 
fundo municipal de assistência social - fmas - recursos próprios, elemento: 3390390000 - outros serviços de 
terceiros – pessoa jurídica fonte: 00 - recursos ordinários, fonte: 29 – fnas.  unidade: 02.06.000 – fundo 
municipal de educação 
atividade: 12.361.003.2027 - gestão das ações do ensino fundamental - 25%, elemento: 3390390000 - outros 
serviços de terceiros – pessoa jurídica, fonte: 00 - recursos ordinários, fonte: 01 - educação 25%. 
 
Márcia da Silva Sá Teles 
Prefeita Municipal 
15 de março de 2021.  
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