
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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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e, após parecer conclusivo favorável da Comissão Permanente 
de Licitação, resolve ADJUDICAR E HOMOLOGAR a dispensa de licitação 
acima citada, baseado no Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
Decreto Federal nº 9.412 de 18 de junho de 2016, Decreto Legislativo Municipal nº 
004/2018, de 28 de novembro de 2018, na contratação de empresa para 
confecção de 01 quadro legislativo em madeira tratada, estilo barroco na cor 
dourada; 09 placas de identificação da Mesa Diretora em aço-inóx e 09 
cartões de identificação legislativo em polietileno dos vereadores da Câmara 
Municipal de  Canápolis-BA, referente ao mandato legislativo de 2021/2024 e ao 
mandato da Mesa Diretora de 2021/2022, tendo como a proposta de preços 
escolhida em razão do menor preço a da empresa JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE 
JESUS-ME, inscrita no CNPJ sob Nº 23.050.531/0001-94, com sede à Rua 
Agenor Brito, s/nº, Centro, CEP: 48440-000, Ribeira do Amparo-BA, na pessoa do 
seu representante legal, o Sr. José Mário Pereira de Jesus, inscrito no CPF nº 
991.726.905-34, que atende as necessidades da Câmara, cuja soma global do 
valor dos produtos apresentados na proposta é de R$ 4.042,50 (Quatro mil, 
quarenta e dois reais e cinquenta centavos), a serem pagos mediante assinatura 
no contrato e emissão de Nota Fiscal Eletrônica. 
 
Lavre-se. 
 
Publique-se. 
 
Cumpra-se. 

 
Canápolis-BA, 19 de abril de 2022. 
 
 
 

(Documento original assinado fisicamente nos autos do processo) 
NOEL DE SOUZA QUEIROZ 

Presidente 
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