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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. 009/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão Presencial nº. 
009/2013 cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa de Alimentação Escolar, as empresas LUCAS FER-
REIRA DOS SANTOS ME – CNPJ nº 10.360.599/0001-28, que sagrou vencedora do lote 01 com proposta no valor de R$ 117.700,00 
(cento e dezessete mil e setecentos reais); LINDALVA ALVES CARNEIRO & CIA LTDA EPP – CNPJ Nº. 00.898.217/0001-60 que se 
sagrou vencedora dos lotes 02 e 03 nos valores de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais) e R$ 87.300,00 (oitenta e sete mil e 
trezentos reais), respectivamente, e MERCADO MARIA DA PENHA LTDA ME – CNPJ N 13.281.067/0001-93 que se sagrou vence-
dora do lote 04 no valor de R$ 55.070,30 (cinqüenta e cinco mil setenta reais e trinta centavos). Wanderley-Bahia, 30 de abril de 2013.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 010/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão Presencial nº. 
010/2013 cujo objeto é a aquisição de combustíveis para atender necessidades da administração, que teve como vencedora do cer-
tame a seguinte empresa: Auto Posto Halley LTDA EPP – CNPJ n° 14.795.991/0001-50, que se sagrou vencedora da licitação com 
proposta no valor global de R$ 502.000,00 (quinhentos e dois mil reais). Wanderley – BA, 30 de abril de 2013.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal


