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Prefeitura Municipal de
Cachoeira publica:
• Aviso de Extrato do Contrato 022/2022 Processo Administrativo
013/2022 Pregão Eletrônico Nº 002/2022 – Objeto: Contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria na
gestão informatizada de bens patrimoniais, móveis e imóveis, com
finalidade de operação assistida no inventário anual e atualização dos
dados físico e contábil em conformidade com as normas brasileiras de
contabilidade aplicada ao setor público – nbcasp, compreendendo: o
levantamento físico dos bens móveis e imóveis, reavaliação e
depreciação, emplaquetamento, emissão de termos de responsabilidades,
levantamento de bens para alienação, processos de baixa, conciliação
contábil e confecção do livro tombo, dentre outros serviços necessário
para organização do patrimônio público do município.

Gestor - Eliana Gonzaga de Jesus / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Cachoeira - BA
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