
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 5879          Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    24 de maio de 2022 

 

CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA 
Rua Professor José Seabra de Lemos, 420 – Recanto dos Pássaros  - Barreiras – BA - CEP: 47.808-021 

 77 3613-3858   - administrativo@consid.ba.gov.br 
 

 
 

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
 
 

 
Contrato nº 011/2021 - Processo Administrativo Nº 022/2021 – Contratante: CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA/CONSID – Contratada SILVIA OLIVEIRA 
DAYUBE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.584.104/0001-
72 – OBJETO; Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos 
especializados de supervisão de levantamento topográfico, processamento de dados e 
mapeamento de imóveis rurais das sedes dos municípios consorciados do oeste e seus 
respectivos distritos, conforme ao acordo de cooperação técnica firmado junto ao órgão 
fundiário – CDA, tendo por objeto a regularização fundiária de imóveis rurais localizados na 
região supracitada, e atendimento das necessidades administrativas do Consórcio 
Intermunicipal do Oeste da Bahia – Consid.– PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 
31/12/2022 – Ass. do contrato: 31/05/2021 - Ass. do aditivo: 24/05/2022 - Fundamento Legal: 
art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
 
 
Barreiras/BA, 24 de maio de 2022 
 
 
 
 
 
 

José Benedito Rocha de Aragão 
Presidente do Consid. 
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