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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 HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 023/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão Presencial nº. 
023/2015, cujo objeto é a contratação de serviços mecânicos com fornecimento peças para manutenção dos veículos movidos à die-
sel da Prefeitura Municipal. Empresa vencedora: IARA DOS SANTOS RIBEIRO ME – CNPJ Nº. 10.874.879/0001-54 que se sagrou 
vencedora do certame com proposta nos seguintes valores: lote 01 – R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais); lote 02 – R$ 14.329,00 
(quatorze mil trezentos e vinte e nove reais); lote 03 – R$ 30.590,00 (trinta mil quinhentos e noventa reais); lote 04 – R$ 9.200,00 
(nove mil e duzentos reais); lote 05 - R$ 30.590,00 (trinta mil quinhentos e noventa reais); lote 06 – R$ 11.500,00 (onze mil e quinhen-
tos reais) e lote 07 - R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 
Canápolis – BA, 13 de agosto de 2015.

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 024/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão Presencial nº. 
024/2015 cujo objeto é a aquisição de materiais pré moldados de concreto armado para execução de obras de infra estrutura no mu-
nicípio que teve como vencedora do certame a empresa BRAZPORTAM PRÉ-MOLDADAS LTDA EPP – CNPJ Nº. 15.410.235/0001-
29 com proposta nos seguintes valores: Lote 01 - R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais); lote 02 – R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos 
reais) e lote 03 – 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais). Canápolis – BA, 19 de agosto de 2015.

Rubiê Queiroz de Oliveira
Prefeito Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 028/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pela Portaria nº. 022/2014 ADJU-
DICA a contratação de serviços mecânicos e fornecimento peças para manutenção dos caminhões e tratores da Prefeitura Municipal 
objeto do Pregão Presencial nº. 028/2015 à empresa JOSENI DE ANDRADE CUNHA ME – CNPJ Nº. 10.876.754/0001-63 vencedo-
ra do certame com proposta nos seguintes valores: Lote 01 no valor de R$ 10.275,10 (dez mil duzentos e setenta e cinco reais e dez 
centavos); Lote 02 no valor de R$ 20.390,85 (vinte mil trezentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos); Lote 03 no valor de R$ 
22.189,20 (vinte e dois mil cento e oitenta e nove reais e vinte centavos); Lote 04 no valor de R$ 22.475,80 (vinte e dois mil quatrocen-
tos e setenta e cinco reais e oitenta centavos); Lote 05 no valor de R$ 8.150,00 (oito mil cento e cinqüenta reais); Lote 06 no valor de 
R$ 8.150,00 (oito mil cento e cinqüenta reais); Lote 07 no valor de R$ 11.510,00 (onze mil quinhentos e dez reais); Lote 08 no valor 
de R$ 8.030,00 (oito mil e trinta reais) e Lote 09 no valor de R$ 11.510,00 (onze mil quinhentos e dez reais).
Canápolis – BA, 14 de agosto de 2015.

Venâncio Almeida de Oliveira
Pregoeiro Municipal


