
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 XXII    Nº 5754       Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   19 de janeiro de 2022 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022 

 
 

RESULTADO DO PROCESSO 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Mansidão(BA), no uso de suas atribuições legais e considerando a regularidade do 
Processo acima comunica à população e aos interessados o resultado, a saber: Finalidade do Processo: Contratação de 
empresa especializada na execução de serviços técnicos especializados no levantamento, processamento, supervisão e 
remessa de dados informatizados das prestações de contas – competências mensais para o TCM/BA por intermédio do 
Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA, objetivando a manutenção das atividades administrativas desta Câmara 
Municipal de Vereadores; Futuro Contratado: PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI - ME, CNPJ nº. 
09.250.546/0001-75; Valor e Forma de Pagamento: Valor total R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a serem pagos em 12 
(doze) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); Vigência do futuro contrato: até 31 de 
dezembro de 2022. 

 
Mansidão(BA), 19 de janeiro de 2022. 

 
Vanilson Dias de Araújo 

Presidente 
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