
ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° GNG 4321-J60321

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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Prefeitura Municipal de Wanderley
CNPJ: 13.348.479/0001-01

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015

O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Wanderley - BA, nomeados pelo Decreto nº. 028/2014, de 24 de abril de 
2014, no uso de suas atribuições legais, após analise e julgamento da proposta de preços e documentações de habilitação, em confor-
midade com a Lei Federal 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93 e nas disposições do Edital modalidade Pregão 
Presencial nº. 002/2015decide Adjudicar o objeto da licitação, ou seja, a aquisição de gêneros alimentícios destinados à Casa de Saúde 
Municipal, aos Programas Sociais mantidos pela Prefeitura Municipal e demais órgãos da Administração, as licitantes: LUCAS FER-
REIRA DOS SANTOS ME – CNPJ nº 10.360.599/0001-28, que sagrou vencedora do lote 06 com proposta no valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais); lote 07 com proposta no valor de R$ 189.400,00 (cento e oitenta e nove mil e quatrocentos reais) e lote 08 com 
proposta no valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais), e a empresa LINDALVA ALVES CARNEIRO & CIA LTDA EPP 
– CNPJ Nº. 00.898.217/0001-60 que se sagrou vencedora do lote 01 no valor de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais); 
lote 02 R$ 36.600,00 (trinta e seis mil e seiscentos reais) e lote 03 R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), e lote 04 R$ 14.200,00 (quatorze 
mil e duzentos reais) lote 05 R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais). Wanderley-BA, 12 de março de 2015.

Nilo Pereira de Oliveira Filho
Pregoeiro Municipal


