
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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Ano X  Nº 2834     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   05 de julho de 2016

 ESTADO DA BAHIA 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 

    Av. FAUSTINO DE QUEIROZ S/N – CENTRO – FONE: (77) 3687-2112 
  CNPJ: 13.812.144/0001-94 – CEP: 47.730.000 – CANÁPOLIS - BA 

EDITAL Nº 001/2016 de 05 de julho de 2016. 
 

“Estabelece normas para disposição de entulhos e materiais de 
construção nas ruas da cidade, na semana que antecede a Festa 
de Aniversário de Emancipação Política do município”. 

 
 

O Prefeito Municipal de Canápolis, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, 
 
Considerando a Festa de Emancipação Política do município de Canápolis nos 
dias 17,18 e19 de julho de 2016, bem como a necessidade de manter a cidade 
totalmente limpa para o evento; 
 
Considerando a necessidade de estabelecer normas para a disposição de 
entulhos e materiais de construção nas ruas da cidade nesta data; 
 
 
ESTABELECE: 
 
Art. 1º - Fica terminantemente proíbida a disposição de entulhos decorrentes de 
limpeza de áreas e demolição de construção nas ruas e praças da cidade de 
Canápolis no período compreendido entre 11 e 21 de julho de 2016. 
 
Art. 2º - A mesma proibição se estende aos materiais de construção, tais como 
saibro, areia, brita, blocos, alvenarias e pedras. 
 
Art. 3º - A infração a quaisquer das disposições acima citadas sujeitará os 
infratores ( comprador e vendedor ) à multa de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 
300,00 (trezentos reais), respectivamente, sem prejuízo de representação ao 
Ministério Público para adoção da competente ação penal. 
 
Art. 4º - A multa acima citada terá o seu valor dobrado em caso de reincidência. 
 
Art. 5º - Os materiais de construção que já estiverem nos locais citados no artigo 
primeiro deste edital deverão ser juntados de forma organizada para não 
prejudicar o fluxo de veículos e nem prejudicar a limpeza pública. 
 
Art. 6º - Este edital entrará em vigor a partir de 11 de julho de 2016. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Canápolis–Ba, em 05 de julho de 2016. 
 
 
 
 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Carta Convite nº. 007/2016

O Prefeito Municipal Canápolis – Estado da Bahia, HOMOLOGA a Adjudicação do resultado da licitação Carta Con-
vite nº. 007/2016, cujo objeto é a aquisição de material de publicidade para divulgação institucional de campanhas e 
eventos da Prefeitura Municipal. Empresa vencedora: WELLINGTON NUNES HIPÓLITO DA SILVA - ME – CNPJ Nº. 
02.537.532/0001-98. Valor da Proposta vencedora: R$ 31.760,00 (trinta e um mil setecentos e sessenta reais). Canápolis 
– BA, 22 de julho de 2016.

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Carta Convite nº. 007/2016

O Prefeito Municipal Canápolis – Estado da Bahia, ADJUDICA o resultado da licitação Carta Convite nº. 007/2016, cujo 
objeto é a aquisição de material de publicidade para divulgação institucional de campanhas e eventos da Prefeitura Muni-
cipal. Empresa vencedora: WELLINGTON NUNES HIPÓLITO DA SILVA - ME – CNPJ Nº. 02.537.532/0001-98. Valor 
da Proposta vencedora: R$ 31.760,00 (trinta e um mil setecentos e sessenta reais). Canápolis – BA, 22 de julho de 2016.

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal


