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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 anexosdos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição 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 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 007/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão Presencial nº. 
007/2013 cujo objeto é a aquisição de medicamentos, produtos odontológicos, equipamentos de uso ambulatorial e materiais de 
uso médico-hospitalar que teve como vencedoras do certame as seguintes empresas: STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 
– CNPJ Nº. 00.995.371/0001-50 vencedora do lote 05 no valor de R$ 141.828,00 (cento e quarenta e um mil oitocentos e vinte e oito 
reais) e lote 06 no valor de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais); DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPI-
TALARES LTDA – CNPJ Nº. 07.488.454/0001-00 vencedora do lote 02 no valor de R$ 188.150,00 (cento e oitenta e oito mil cento e 
cinqüenta reais) e lote 03 no valor de R$ 118.250,00 (cento e dezoito mil duzentos e cinqüenta reais); DISOMED DISTRIBUIDORA 
OESTE LTDA – CNPJ Nº. 00.301.048/0001-30 vencedora do lote 01 no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) e lote 04 no 
valor de R$ 21.175,73 (vinte e um mil cento e setenta e cinco reais e setenta e três centavos). Wanderley – BA, 15 de abril de 2013.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 006/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão Presencia n° 
006/2013 cujo objeto aquisição de material de construção para atender necessidades da Administração, que teve como vencedoras 
do certame as seguintes empresas: JAILSON LIBARINO ROCHA ME, CNPJ nº 17.296.601/0001-96, vencedora do lote 01 no valor 
de R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais); BRUNO ODONEL PEREIRA DE OLIVEIRA ME, CNPJ nº 15.716.604/0001-
06, vencedora dos lotes 02 no valor de R$ 59.000,00 (cinqüenta e nove mil reais), lote 03 no valor de R$ 67.976,00 (sessenta e sete mil 
novecentos e setenta e seis reais), lote 04 R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), lote 05 R$ 13.000,00 (treze mil reais), lote 06 
R$ 64.145,00 (sessenta e quatro mil cento e quarenta e cinco reais), lote 07 R$ 78.950,00 (setenta e oito mil novecentos e cinqüenta 
reais), lote 08 R$ 80.186,50 (oitenta mil cento e oitenta e seis reais e cinqüenta centavos), lote 09 R$ 2.410,00 (dois mil quatrocentos 
e dez reais), lote 10 R$ 49.473,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e três reais), lote 11 R$ 32.267,00 (trinta e dois mil du-
zentos e sessenta e sete reais). Wanderley – BA, 24 de abril de 2013.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 008/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão Presencial nº. 
008/2013 cujo objeto é a contratação de prestador de serviços de transporte escolar para o ano letivo de 2013 que teve como vence-
dora do certame a seguinte empresa: ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGA E PASSAGEIROS 
DE WANDERLEY – CNPJ Nº. 17.359121.371/0001-27 vencedora do lote 01 no valor de R$ 538.132,00 (quinhentos e trinta e oito mil 
cento e trinta e dois reais); lote 02 no valor de R$ 309.339,80 (trezentos e nove mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta centavos); 
e lote 03 no valor de R$ 85.900,00 (oitenta e cinco mil e novecentos reais). Wanderley – BA, 15 de abril de 2013.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal


