
           ANO  I V  Nº581 Avenida   ACM 650- 2ª Andar- Sala 202-(Prédio da Indusmaq) Centro -Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76  21 de  maio  de 2010

ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrati-
vos de prefeituras, câmaras municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas

municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS

Avenida Faustino de Queiroz, s/n - Centro - Canápolis/BA - CEP: 47.730-000
CNPJ: 13.812.144/0001-94

Ato de publicação de processo licitatório, conforme
determinações abaixo descritas.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canápolis, no uso de
suas atribuições legais, vem através do presente tornar publico o processo licitatório Carta Convite
de nº. 004/2010, tendo como abjeto a prestação de serviços de locação de estrutura e shows com
bandas musicais para o evento dos festejos juninos a realizar no período de 18 a 20 de junho de
2010, que se realizará no dia 28 de Maio de 2010 às 09:00 horas, na sala de licitação da Prefeitura
Municipal de Canápolis conforme especificações contidas no Anexo I do Edital / Convite.

Os citados envelopes deverão ser apresentados, lacrados e endereçados, conforme
especificação contidas no Edital/Convite.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Canápolis.
Avenida Faustino de Queiroz, s/n, Centro.
Canápolis - Bahia.
CEP: 47.730-000

Quaisquer dúvidas referente a esta Carta Convite ou seus anexos deverá ser esclarecidos
junto a Comissão de Licitação no endereço acima mencionado.

Canápolis - Bahia, 21 de Maio de 2010.

Vanessa de Souza Santos
- PRESIDENTE -


