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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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Prefeitura Municipal de Wanderley

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
CARTA CONVITE Nº 001/2015

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: ADJUDICAR a contratação de empresa para prestação de serviço na perfuração, instalação, limpeza e manuten-
ção de poços artesianos no município de Wanderley - BA, à empresa: A-P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME – CNPJ Nº. 
07.443.867/0001-60 que apresentou proposta vencedora para o lote: 01 - R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), 02, no valor 
de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais), 03, no valor de R$ 4.599,00 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais), respectivamente. 
Wanderley – Bahia, em 30 de janeiro de 2015.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
 CARTA CONVITE Nº 011/2014

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legisla-
ção em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: HOMOLOGAR a contratação de empresa para prestação de serviço na perfuração, instalação, limpeza e manu-
tenção de poços artesianos no município de Wanderley - BA, à empresa: A-P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME – CNPJ 
Nº. 07.443.867/0001-60 que apresentou proposta vencedora para o lote: 01 - R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), 02, no 
valor de R$ 10.100,00 (dez mil e cem reais), 03, no valor de R$ 4.599,00 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais), respectiva-
mente. Wanderley – Bahia, em 30 de janeiro de 2015.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal


