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ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos 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.

EXTRATO DE DISPENSA E DE CONTRATO
Dispensa nº. 007/2022 - Proc. Adm. nº. 007/2022 - Objeto: Fornecimento de combustível
derivado de petróleo destinado ao abastecimento dos veículos desta Casa Legislativa - Base
legal: inciso II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93. (Dispensável de licitação) - EMPRESA:
AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA EPP, inscrito no CNPJ n.º 04.395.480/0001-98 – Contrato
nº 007/2022 – VIGENCIA: 18 de janeiro a 31 de março de 2022 - Valor global: R$
17.370,50,00 (dezessete mil, trezentos e setenta reais e cinquenta centavos) - dotação
orçamentária: unidade / atividade / elemento de despesa 01.01.00 / 2001/ 3.3.9.0.30.00.00 –
Material de Consumo – José Missias da Silva Neto - Presidente da Câmara - Baianópolis/BA,
18 de janeiro de 2022.
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