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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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 
CNPJ: 13.812.144/0001-94

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 002/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pela Portaria nº. 022/2014 ADJU-
DICA a aquisição de peças e a contratação de serviços mecânicos de assistência técnica autorizada para manutenção do veículo ca-
minhão caçamba VW 26280 objeto do Pregão Presencial nº. 002/2015 à empresa BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA – CNPJ Nº. 00.251.951/0001-86 vencedora do certame com proposta nos seguintes valores: lote 01 – R$ 23.123,16 (vinte e três 
mil cento e vinte e três reais e dezesseis centavos); lote 02 – R$ 4.004,00 (quatro mil e quatro reais).
Canápolis – BA, 19 de janeiro de 2015.

Venâncio Almeida de Oliveira
Pregoeiro Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 002/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão Presencial nº. 
002/2015, cujo objeto é a aquisição de peças e a contratação de serviços mecânicos de assistência técnica autorizada para manuten-
ção do veículo caminhão caçamba VW 26280. Empresa vencedora: BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 
Nº. 00.251.951/0001-86 que se sagrou vencedora do certame com proposta nos seguintes valores: lote 01 – R$ 23.123,16 (vinte e três 
mil cento e vinte e três reais e dezesseis centavos); lote 02 – R$ 4.004,00 (quatro mil e quatro reais). 
Canápolis – BA, 26 de janeiro de 2015.

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal


