
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 2987     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   05 de dezembro de 2016

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2016

Resumo do primeiro termo aditivo ao contrato nº 009/2016. Contratante: Câmara Municipal de Canápolis – BA, Conta-
ratada: CDS COMÉRCIO LTDA-ME.
Objeto: Constitui objeto deste Contrato a execução de serviços de fornecimento de sinal de internet via rádio para aten-
der necessidades da Câmara Municipal.
Valor: R$1.275,00 ( um mil duzentos e setenta e cinco reais), Vigência: 01/12/2016 à 31/12/2016
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A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
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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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    PORTARIA Nº.04/2016  de 28 de Dezembro de 2016. 
 

 
 

 Constitui a Comissão para proceder a 
verificação dos  valores  em Caixa e 
Bancos da Câmara Municipal de                            
Canápolis – BA. 

 
 
 
  O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPOLIS -  Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto na Lei Federal Nº. 4.320/64 e na Resolução 
Nº 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,  
 
RESOLVE : 
 
  Art. 1º. – Constituir a Comissão composta dos seguintes Membros: Ronaldo dos 
Santos Oliveria, Simone de Jesus Souza Silva e Nivaldo Conceição da Silva, sob a Presidência do 
primeiro, para proceder a verificação dos valores em caixa desta Câmara Municipal em 30 de 
Dezembro de 2016. 
 
  Art. 2º.  – A Comissão designada, tem prazo de 05 (cinco) dias a contar do 
encerramento do exercício, para apresentar TERMO ou ATA de conferência de Caixa lavrado no 
ultimo dia do mês de Dezembro de 2016. 
 
  Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
                               Câmara Municipal de CANAPOLIS- BA, em 28 de Dezembro de 2016.  
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Alvino de Oliveira Alves 

Presidente 
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CONTRATO Nº 011/2016 – Credor::JOÃO ALVARES URSINO – CPF nº 186.256.225-34. Objeto: Prestação 
de Serviços pelo contratado para executar a limpeza, remoção de entulhos, espalhamento de brita no pátio, 
reboco e pintura do muro da Câmara Municipal de Canápolis. Valor: R$ 3.200,00. Vigência: 01/12/2016 a 
30/12/2016.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 
                   Rua Luiz Viana Filho, s/n   -   Centro    –    Canápolis / BA   -  CEP: 47.730-000 

CNPJ: 16.424.889/0001-74-   
Fone/fax:(77) 3687-2019  - E-mail:  camaradecanapolis@hotmail.com 

  

 

 
 

AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 004/2016 
MODALIDADE: CONVITE N.º 004/2016 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR GLOBAL  

  

 

A Câmara Municipal de Canapolis, Estado da Bahia, através de sua Comissão de 
Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos 
interessados por motivo administrativo, o CANCELAMENTO da licitação divulgada 
através do edital do CONVITE N.º 004/2016, tendo por objeto a aquisição de 
MOTOCICLETA para uso desta Câmara. 

  

Canapolis, 16 de dezembro de 2016. 

  

  

  
  

Alberico de Morais Mendes  

Presidente da Comissão de Licitação 

 


