
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.
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EXTRATO DE DISPENSA E DE CONTRATO 
 
 
Dispensa nº. 024/2022 - Proc. Adm. nº. 026/2022 - Objeto: Contratação de serviços de 
assessoria e consultoria técnica especializada concernente a prestação de serviços para a mesa 
diretora na assessoria, orientação e assistência técnica em matéria de planejamento, controle e 
gerenciamento de recursos, observando os princípios da economicidade e razoabilidade, 
visando melhor embasamento para tomada de decisões pertinentes as necessidades da Câmara 
Municipal de Baianópolis/BA. - Base legal: inciso II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
(Dispensável de licitação) - EMPRESA: ACCOUNTING ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 35.913.943/0001-90 
– Contrato nº 016/2022 – VIGENCIA: 08 de abril a 08 de maio de 2022 - Valor global: R$ 
6.000,00 (Seis mil reais) - dotação orçamentária: unidade / atividade / elemento de despesa 
01.01.00 / 2001/ 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – José 
Missias da Silva Neto - Presidente da Câmara - Baianópolis/BA, 08 de abril de 2022. 
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