
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.

Ano X  Nº 2788     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   20 de maio de 2016

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 018/2016

O Prefeito Municipal de Canápolis - BA HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão Presencial Nº. 026/2015 cujo 
objeto é a aquisição de um mamógrafo composto por gerador de alta tensão, estativa com braço giratório acoplado ao 
conjunto de tubo de raios-x, dispositivo de compressão de mama, painel de controle e proteção radiológica para o ope-
rador para atender necessidades do hospital municipal. Empresa vencedora: JOSÉ AROLDO DE JESUS ME – CNPJ Nº. 
23.826.494/0001-63 com proposta no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Canápolis – BA, 20 de maio de 2016.

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

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 
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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 038/2016 
De 21 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 a nossa origem nordestina e que os festejos juninos 
constituem a maior festa popular da Região Nordeste com ênfase para os dias 
23 e 24 de Junho; 
 
DECRETA: 
 
 
Art. 1º - Fica decretado Feriado Municipal nos dias 23 e 24 de junho de 2016, 
em virtude dos festejos tradicionais de São João. 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se 
as disposições em contrário. 
  
 

Gabinete do Prefeito, 21 de Junho de 2016. 
 
 
 
 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 


