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ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos 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.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA
º

DISPENSA ELETRÔNICA N 001/2022 – A CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação, nomeada pela Portaria nº 001/2022, de 03 de janeiro de 2022, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento
menor preço por item, para aquisição de combustível tipo gasolina comum, para abastecimento de veículos próprios, locados ou cedidos à
serviços desta Casa Legislativa, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
(Período para apresentação das propostas de 06/01 a 11/01/2022. Disputa de Lances: 11/01/2022, das 09h. às 14h). Fundamento legal:
Art. 75, inciso II da Lei n.º 14.133/21. Informações disponíveis junto a Comissão Permanente de Licitação, através do email:
camaradecanapolis@hotmail.com ou no site www.canapolis.ba.leg.br.
Canápolis - BA, 05 de janeiro de 2022.
NIVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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