
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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EXTRATO DE CONTRATO 012 de 2022 

 
CONTRATO Nº 012/2022 
PROCESSO VINCULANTE: Processo Administrativo nº 005/2022 
Dispensa Eletrônica nº 02/2022 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 
Contratada: HERMERSON SANTOS QUEIROZ, inscrito no CPF sob nº 084.569.495-
23. 
Objeto: Locação de 01 (um) veículo tipo hatch, FIAT PÁLIO ECONOMY, 
ano/modelo: 2011/2012, Placa JJL5J04, categoria de “aluguel”, motor 1.0, 75CV, 
câmbio manual com 04 (quatro) portas, com capacidade para transporte de 05 (cinco) 
passageiros, movido à gasolina/álcool, pneus novos, equipado com ar condicionado, 
espelhos retrovisores em ambos os lados, protetor de Cárter, apoio de cabeça, para 
no mínimo 04 ocupantes, cintos de segurança laterais retrateis, limpadores de pára-
brisa, direção hidráulica ou elétrica, elevadores de vidro manuais, tanque de 
combustível com capacidade para no mínimo 38 litros, e documentação em dia e em 
e em ordem, com todos os itens do veículo funcionando perfeitamente, de acordo com 
as normas do CONTRAN, para atender necessidade da Câmara Municipal de 
Canápolis-BA, durante o exercício de 2022. 
Valor Mensal: R$ 2.270,00 (dois mil, duzentos e setenta reais) 
Valor Global: R$ 24.970,00 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta reais). 
Prazo de vigência: 03/02/2022 a 31/12/2022 
Amparo Legal: Lei 14.133, de 01 de abril de 2021. 
Data da Assinatura: 03/02/2022. 
Signatários das partes: pela Contratante – Noel de Souza Queiroz – Presidente da 
Câmara Municipal, pela Contratada –Hermerson Santos Queiroz. Pessoa Física.  
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