
ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° 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.

Ano X  Nº 2784     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   16 de maio de 2016

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 008/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pelo Decreto nº. 
028/2014 comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 008/2016, no dia 31 
de maio de 2016, às 09:30h, cujo objeto é a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados à Casa de Saúde Mu-
nicipal, aos Programas Sociais mantidos pela Prefeitura Municipal e demais órgãos da Administração. Edital completo 
na sede da Prefeitura, Av. Claudino Barreto Rios, 80, Centro, Wanderley – BA. Maiores informações pelo tel: (77) 3626-
1122. Wanderley-Ba 13 de maio de 2016.

Nilo Pereira de Oliveira Filho
Pregoeiro Municipal

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° 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.

Ano X  Nº 2771     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   02 de maio de 2016

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° 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.

Ano X  Nº 2763     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   25 de abril de 2016

AVISO DE RATIFICAÇÃO 
CHAMADA PÚBLICA 001/2016 

 

O Prefeito Municipal de Wanderley – Estado da Bahia, Ratifica o processo de 

Chamada Publica nº. 001/2016 regida pela Lei nº. 11.947/2009 Resolução/CD/FNDE 

nº. 38/2009 e Resolução/CD/FNDE nº. 25/2012. Objeto: Aquisição de Gêneros 

Alimentícios para a Alimentação Escolar diretamente da Agricultura Familiar, cujo 

resultado foi o seguinte: o licitante ALMERINDO VICENTE DOS ANJOS - CPF 

243.926.185-87, apresentou proposta vencedora para os lotes: 01 no valor de R$ 

11.460,00 (onze mil quatrocentos e sessenta reais); 05 no valor de R$ 8.785,00 (oito 

mil setecentos e oitenta e cinco reais); 06 no valor de R$ 15.694,00 (quinze mil 

seiscentos e noventa e quatro reais); e o licitante DONATO LAURENÇO DA SILVA – 
CPF 238.793.191-20, apresentou proposta vencedora para os lotes: 02 no valor de R$ 

2.148,00 (dois mil cento e quarenta e dois reais); 03 no valor de R$ 7.675,00 (sete mil 

seiscentos e setenta e cinco reais); 04 no valor de R$ 334,00 (trezentos e trinta e 

quatro reais). Ficam adjudicados e homologados os objetos aos respectivos 

vencedores. Wanderley – Ba, 22 de abril de 2016. 
 

JOSÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° 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.

Ano X  Nº 2744     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   06 de abril de 2016

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° 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.

Ano X  Nº 2737     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   30 de março de 2016

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° 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.

Ano X  Nº 2728     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   21 de março de 2016

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° 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.

Ano X  Nº 2721     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   14 de março de 2016

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° 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.

Ano X  Nº 2717     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   10 de março de 2016

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° 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.

Ano X  Nº 2707     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   29 de fevereiro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
ESTADO DA BAHIA 

                                               Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia 
                                                            Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 

 

 
 

ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 004/2016  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016. 
 
 

O Pregoeiro do município de Wanderley-BA comunica aos interessados pela licitação 

na modalidade de Pregão Presencial de nº 004/2016 que DATA DE ABERTURA E HORA: será 

adiada para o dia 09/03/2016 ás 09:30 horas.  No qual o motivo pelo adiamento está esclarecido 

no item 19.9 do edital de licitação de nº 004/2016. Wanderley-BA 29 de fevereiro de 2016. 

 
Nilo Pereira de Oliveira Filho 

Pregoeiro Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2016 
 
 
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 das propostas de preços e documentações de habilitação, em 

conformidade 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. 004/2016 decide Adjudicar o 

objeto da licitação, ou seja, a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Programa de 

Alimentação Escolar, as licitantes: LINDALVA ALVES CARNEIRO & CIA LTDA EPP – 
CNPJ Nº. 00.898.217/0001-60 que se sagrou vencedora do lote 01 no valor de R$ 

190.500,00 (cento e noventa mil e quinhentos reais) e lote 02 no valor de R$ 

55.000,00(cinquenta e cinco mil reais); e LUCAS FERREIRA DOS SANTOS ME – CNPJ 
nº 10.360.599/0001-28, que sagrou vencedora do lote 03 no valor de R$ 22.950,00 (vinte e 
dois mil novecentos e cinquenta reais) e lote 04 no valor de R$ 215.340,00(duzentos e 
quinze mil trezentos e quarenta reais). Wanderley – BA, 09 de março de 2016. 

 
 

Nilo Pereira de Oliveira Filho 
      Pregoeiro Municipal  

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 005/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pelo Decreto 
nº. 028/2014 comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 005/2016, 
no dia 29 de março de 2016, às 09:30h, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios destinados à Casa 
Municipal de Saúde, aos Programas Sociais mantidos pela Prefeitura Municipal e demais órgãos da Adminis-
tração. Edital completo na sede da Prefeitura, Av. Claudino Barreto Rios, 80, Centro, Wanderley – BA. Maiores 
informações pelo tel: (77) 3626-1122. Wanderley – BA, 14 de março de 2016.

Nilo Pereira de Oliveira Filho
Pregoeiro Municipal

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
Chamada Pública nº. 001/2016

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural

A Prefeitura Municipal de Wanderley - BA, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo De-
creto nº. 004/2016 torna público que estará realizando Chamada Pública nº. 001/2016, regida pela Lei nº. 
11.947/2009, Resolução/CD/FNDE nº. 38/2009 e Resolução/CD/FNDE nº. 25/2012. Objeto: Aquisição de Gê-
neros Alimentícios para a Alimentação Escolar diretamente da Agricultura Familiar. Sessão de Abertura: 15 de 
abril de 2016, às 09:30h. Edital na Prefeitura. Maiores informações pelo telefone (77) 3626-1122. 

Wanderley – BA, 21 de março de 2016.

Rafael Ricardo Saldanha Câmara Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2016

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 das propostas de preços e documentações de 
habilitação, em conformidade com a Lei Federal 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93 e nas disposi-
ções do Edital modalidade Pregão Presencial nº. 005/2016 decide 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 FERREIRA DOS SANTOS ME – CNPJ nº 10.360.599/0001-28, 
que sagrou vencedora dos lotes: 02 com proposta no valor de R$ 51.400,00 (cinquenta e um mil e quatrocentos reais); lote 
06 com proposta no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais); lote 07 com proposta no valor de R$ 169.900,00 
(cento e sessenta e nove mil e novecentos reais); a empresa LINDALVA ALVES CARNEIRO & CIA LTDA EPP– CNPJ 
Nº. 00.898.217/0001-60 que se sagrou vencedora dos lotes: 01 no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); lote 
03 com proposta no valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), lote 04 com proposta no valor de R$ 
18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), e lote 05 com proposta no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos 
reais); e a empresa ANA MARIA SILVA DE SOUZA DE WAMDERLEY ME – CNPJ Nº. 19.166.077/0001-64 que se 
sagrou vencedora do lote: 08 com proposta no valor de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais). Wanderley-BA, 
29 de março de 2016.

Nilo Pereira de Oliveira Filho
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência nº. 001/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu Presidente da CPL 
nomeado pelo Decreto nº. 004/2016 comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Concorrência nº. 001/2016, no dia 10 de maio de 2016, às 09:30h, cujo objeto é a Locação Onerosa de 
Espaço Físico – QIOSQUE, situado à Praça da Tamarindo, centro, Wanderley-BA, para exploração da 
atividade econômica de lanchonete/bar. Edital completo na sede da Prefeitura, Av. Claudino Barreto 
Rios, 80, Centro, Wanderley – BA. 05 de abril de 2016. Maiores informações pelo tel: (77) 3626-1122. 

Rafael Ricardo Saldanha Câmara Silva
Presidente Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 006/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pelo Decreto nº. 
028/2014 comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 006/2016, no dia 17 
de maio de 2016, às 09:30h, cujo objeto é a aquisição de medicamentos, produtos odontológicos, equipamentos de uso 
ambulatorial e materiais de uso médico-hospitalar. Edital completo na sede da Prefeitura, Av. Claudino Barreto Rios, 80, 
Centro, Wanderley – BA. Maiores informações pelo tel.: (77) 3626-1122. Wanderley-BA, 29 de abril de 2016.

Nilo Pereira de Oliveira Filho
Pregoeiro Municipal


