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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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 
ESTADO DA BAHIA 

                                     Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia 
                                                        Cep. 47.940-00 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 

 

 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Concorrência nº. 001/2016 
 
 

O Prefeito Municipal de Wanderley – BA no uso de suas atribuições legais 

HOMOLOGA o resultado da licitação, Concorrência de nº 001/2016, cujo objeto é concessão 

onerosa de imóvel de propriedade do município com área útil construída de 26,46 M², com 

instalações elétricas e hidráulicas, divisórias internas tipo naval, coberta com telhas cerâmica, 

em estrutura de alvenaria, janelas de ferro e portas de ferro, forro de PVC, inscrição cadastral de 

nº 002911702, situado na Praça da Tamarindo, centro, Wanderley-BA, a empresa: ACLESIA 
BATISTA DE SOUZA 02271351561 – CNPJ sob nº 24.295.175/0001-31, que sagrou vencedora 

do certame com proposta no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mês. 

 

Lavre-se o competente instrumento de contrato. 
 
Publique-se. 
 
Cumpra-se. 
 

Wanderley - BA, 16 de maio de 2016. 
 
 
 

 
JOSÉ CONCEIÇAO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial nº. 006/2016 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu pregoeiro 
nomeado pelo Decreto nº. 028/2014 ADJUDICA a aquisição de medicamentos, produtos 
odontológicos, equipamentos de uso ambulatorial e materiais de uso médico-hospitalar o 
objeto do Pregão Presencial nº. 006/2016 às seguintes empresas: DISOMED – 
DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 00.301.048/0001-30 
vencedora dos lotes: 01 no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), lote 02 
no valor de R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais), lote 05 no valor de R$ 
222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) e lote 06 – no valor de 
222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais); a licitante LARA FARMA PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ Nº 11.304.902/0001-38  vencedora do lote 03 no valor 
de R$ 134.900,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos reais); e a licitante CS MED 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 11.400.939/0001-
60 vencedora do lote 04 no valor de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais). 
Wanderley – BA, 17 de maio de 2016. 

Nilo Pereira de Oliveira Filho 
Pregoeiro Municipal 

 


