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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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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 

 
 

Decreto Municipal Nº 036/2016 
De 06 de Junho de 2016 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e; 

CONSIDERANDO, o falecimento do honroso Odílio Domingues de Assunção, 
que, em vida, prestou grandes serviços ao Município de Canápolis-Ba; 

CONSIDERANDO, a relevância dos serviços prestados, o legado que o Ex-
Prefeito e homem público deixou como exemplo de modelo e dignidade; 
 

DECRETA: 
 
 

Art. 1º - Fica decretado feriado no âmbito deste município de Canápolis, no 
Estado da Bahia, o dia 06 de Junho de 2016, bem como decreta também, luto oficial de 
03 dias, em razão do falecimento do Senhor ODÍLIO DOMINGUES DE ASSUNÇÃO. 

Parágrafo Único – Para efeito da previsão de LUTO OFICIAL contida no 

caput deste artigo, serão considerados os dias 06,07 e 08, Junho de 2016. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário. 
  
 
 

Gabinete do Prefeito, 06 de Junho de 2016. 
 
 
 
 
 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº. 006/2016

A Prefeitura Municipal de Canápolis - BA, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº. 
012/2016 comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços Nº. 006/2016. Objeto: con-
tratação de empresa para recuperação de estradas vicinais compreendendo diversos trechos, totalizando uma extensão 
de 151.050m, na zona rural do município. Abertura: 31 de maio de 2016, às 10:00h. Edital completo na sede da Prefeitura 
Municipal, na Av. Faustino de Queiroz, s/n, centro, Canápolis - BA. Maiores informações pelo telefone (77) 3687-2112. 

Canápolis – BA, 12 de maio de 2016.

Iago Neves Flores Fagundes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


