
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.

Ano XX  Nº 5425     Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476     23 de fevereiro de 2021

 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MORPARÁ – BAHIA 
CNPJ: 63.084.727/0001-14 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
AV. Rui Barbosa Nº 9988, Centro, Morpará – Bahia, CEP: 47.580-000  

Fone: (77) 3663-2146, E-mail: cmmorpara@hotmail.com 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2021 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 13/2021 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Contrato nº. 15/2021 – Contratantes: CÂMARA MUNICIPAL DE MORPARÁ(BA) e JOSÉ CARLOS SANTOS 
DE BRITO, CPF 639.333.495-91; Objeto do Contrato: Prestação de serviços de marcenaria na reforma de 12 
(doze) cadeiras de madeira maciça pertencentes à sala das Comissões, assentamento de rodapé de madeira no 
Plenário da Câmara, fixação de fotografias na parede do corredor de acesso á área Administrativa formando a 
Galeria de fotografias e confecção de mesa de madeira maciça de 3,00 m x 1,00 m, que será destinada também 
para a sala das Comissões; Valor e Forma de Pagamento: valor total de R$ 4.279,00 (quatro mil e duzentos e 
setenta e nove reais) a ser pago em parcela única após a conclusão dos serviços; Fonte de Recursos: Recursos 
ordinários desta Câmara Municipal; Vigência do Contrato: até enquanto houver necessidade dos serviços ou até 31 
de dezembro de 2021, prevalecendo o que ocorrer primeiro; Data do Contrato: 15 de fevereiro de 2021;Assinam: 
Alcemir Alves Torres, pela Câmara Municipal de Morpará e o contratado. 
 

Morpará(BA), 15 de fevereiro de 2021. 
 

ALMIR DOS SANTOS BARBOSA 
Primeiro Secretário 
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