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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.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 

AVISO DE LICITAÇÃO
Carta Convite nº. 003/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – BA, por sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo decreto nº. 
002/2014 torna público que, fará realizar licitação na modalidade Carta Convite nº. 003/2014, no dia 04 de abril de 2014, às 10:00h, 
objetivando a aquisição de equipamentos, peças e acessórios para manutenção dos poços artesianos e sistemas simplificados de abas-
tecimento de água da Prefeitura Municipal. Instrumento Convocatório na sede da Prefeitura, situada na Av. Claudino Barreto Rios, 
80, centro, Wanderley – BA. Fone: (77) 3626-1122.

Nilo Pereira de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Carta Convite nº. 004/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – BA, por sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo decreto nº. 
002/2014 torna público que, fará realizar licitação na modalidade Carta Convite nº. 004/2014, no dia 04 de abril de 2014, às 16:00h, 
objetivando a contratação de serviços referente a manutenção com fornecimento de peças de reposição dos motores da pá carrega-
deira clark III e patrol case 845 da Prefeitura Municipal. Instrumento Convocatório na sede da Prefeitura, situada na Av. Claudino 
Barreto Rios, 80, centro, Wanderley – BA. Fone: (77) 3626-1122.

Nilo Pereira de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


