
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

ATOS OFICIAIS
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Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Prefeitura Municipal de Wanderley
ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DE TODOS

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2012

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2012

O Prefeito do Município de Wanderley - Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica deste município, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/02
e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações:

Homologa o Processo Administrativo nº 032/2012, que instruiu a Chamada Pública nº 01/2012,
em consonância com a Decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação mediante
Adjudicação e Parecer Jurídico emitido pela procuradoria, recomendando a contratação com a
Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares - COOMAF, inscrita no CNPJ/MF n° 05.984.559/
0001-17 – com o valor global de até R$ 79.218,90 (setenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e
noventa centavos), conforme descrição de produtos especificados no Anexo – II – Cronograma de
Entrega, bem como na Proposta de Preço unitários e totais conforme Anexo I – Projeto de Venda.

Publique-se e convoque-se para celebração do contrato.

Wanderley (BA), 12 de abril de 2012

Bionô Roque da Chagas
- Prefeito Municipal -


