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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 LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº. 008/2015

A Prefeitura Municipal de Canápolis - BA, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº. 023/2014 comu-
nica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços Nº. 008/2015 com objeto: contratação de serviços de 
engenharia para construção de uma unidade básica de saúde na localidade de Galheiro, zona rural. Abertura: 28 de agosto de 2015, 
às 10:00h. Edital completo na prefeitura. Maiores informações pelo telefone (77) 3687-2112. 

Canápolis – BA, 10 de agosto de 2015.

Venâncio Almeida de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ERRATA DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 028/2015

Publicado no DOM no dia 04.08.2015, página 01, onde se lê: “Contratação de serviços mecânicos com fornecimento peças para ma-
nutenção dos caminhões e tratores da Prefeitura Municipal”. Leia-se: Contratação de serviços mecânicos e fornecimento peças para 
manutenção dos caminhões e tratores da Prefeitura Municipal. Canápolis – BA, 11 de agosto de 2015.

Venâncio Almeida de Oliveira
Pregoeiro Municipal


