
ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

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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AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Carta Convite nº. 002/2016

O Prefeito Municipal Canápolis – Estado da Bahia, ADJUDICA o resultado da licitação Carta Convite nº. 002/2016, cujo 
objeto é a contratação de empresa para execução de passeios (calçadas) em logradouros diversos da sede do município e 
execução de capina e limpeza dos cemitérios. Empresa vencedora: MARX FRANK MORAES MENDES ME – CNPJ Nº. 
03.029.320/0003-62, vencedora do certame com proposta de menor preço nos seguintes valores: R$ 25.769,74 (vinte e 
cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) para o lote 01 e R$ 34.127,94 (trinta e quatro mil 
cento e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) para o lote 02, respectivamente. Canápolis – BA, 26 de fevereiro 
de 2016.

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Carta Convite nº. 002/2016

O Prefeito Municipal Canápolis – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Carta Convite nº. 002/2016, 
cujo objeto é a contratação de empresa para execução de passeios (calçadas) em logradouros diversos da sede do municí-
pio e execução de capina e limpeza dos cemitérios. Empresa vencedora: MARX FRANK MORAES MENDES ME – CNPJ 
Nº. 03.029.320/0003-62. Valor da Proposta vencedora: R$ 25.769,74 (vinte e cinco mil setecentos e sessenta e nove reais 
e setenta e quatro centavos) para o lote 01 e R$ 34.127,94 (trinta e quatro mil cento e vinte e sete reais e noventa e quatro 
centavos) para o lote 02, respectivamente. Canápolis – BA, 26 de fevereiro de 2016.

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 
Av. FAUSTINO DE QUEIROZ S/N – CENTRO – FONE/FAX: (77) 3687-2112 
CNPJ: 13.812.144/0001-94 – CEP: 47.730.000 – CANÁPOLIS - BA 

 
PORTARIA Nº 011/2016 

De 19 De FEVEREIRO De 2016 
 

   
 
         O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais lhe conferidas pela Lei Orgânica do município,  
 
 
          RESOLVE:  
 
 

Art. 1º - Conceder Licença Prêmio à funcionária Srª. ROSÂNGELA DE 
SOUZA SANTOS ATAÍDES, Técnico em Digitação, por um período de três (03) 
meses, tendo início em 01 de Março de 2016, e finalizando em 29 de Maio de 
2016, com fundamento no Capítulo I, Seção II, Art. 53 da Lei nº 017 de 23 de 
Maio de 2006 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais. 
 
          Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – 
se as disposições em contrário. 
 
 

Gabinete do Prefeito, em 19 de Fevereiro de 2016. 
 
 

   
 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº. 001/2016

A Prefeitura Municipal de Canápolis - BA, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela por-
taria nº. 007/2016 comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços Nº. 
001/2016. Objeto: contratação de serviços de engenharia para construção de uma creche tipo 2 padrão Proin-
fância Fnde. Abertura: 18 de fevereiro de 2016, às 10:00h. Edital completo na prefeitura. Maiores informações 
pelo telefone (77) 3687-2112. 

Canápolis – BA, 01 de fevereiro de 2016.

Wagner de Oliveira Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


