
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 XI  Nº 3040     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   27 de janeiro de 2017

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 001/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pelo Decreto nº. 
053/2017 ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº. 001/2017 aquisição de combustíveis diversos destinados a aten-
der as ações da Administração do município de Wanderley à seguinte empresa: DOVALE COMÉRCIO DE GÁS LTDA 
EPP, CNPJ Nº. 07.440.652/0002-77 no valor de R$ 1.303.300,00 (um milhão trezentos e três mil e trezentos reais). 
Wanderley – BA, 26 de janeiro de 2017.

Iago Renan Silva de Freitas
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 XI  Nº 3025     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   12 de janeiro de 2017

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 2984     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   02 de dezembro 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 2984     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   02 de dezembro 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 2980     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   28 de novembro 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 

 

 
 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016 
 
 
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 da proposta 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. 012/2016 decide Adjudicar o objeto da licitação, ou seja, a 

contratação de serviços gráficos para atender necessidades da Administração, a licitante: 

Oestegraf LTDA – ME, CNPJ nº 13.689.925/0001-06 para o lote 01 com valor de R$ 18.934,00 

(dezoito mil novecentos e trinta e quatro reais); para o lote 02 no valor de R$ 17.400,00 (dezessete 

mil e quatrocentos reais) para o lote 03 no valor de R$ 6.630,00 (seis mil seiscentos e trinta reais), e 

o lote 04 no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Wanderley – BA, 25 de novembro de 

2016. 

 

Nilo Pereira de Oliveira Filho 
Pregoeiro Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 012/2016

Face às justificativas apresentadas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, HOMOLOGO a adjudicação do Pregão Pre-
sencial nº 012/2016, objetivando contratação de serviços gráficos para atender necessidades da Administração, para a 
seguinte licitante: Oestegraf LTDA – ME, CNPJ nº 13.689.925/0001-06 para o lote 01 com valor de R$ 18.934,00 (dezoito 
mil novecentos e trinta e quatro reais); para o lote 02 no valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) para 
o lote 03 no valor de R$ 6.630,00 (seis mil seiscentos e trinta reais), e o lote 04 no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil 
reais). respectivamente. Wanderley-Bahia, 01 de dezembro de 2016.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
Pregão Presencial nº. 013/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pelo Decreto nº. 
028/2014 comunica aos interessados que a sessão de licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 013/2016, realizada 
dia 02 de dezembro de 2016, às 09:30h, cujo objeto é a aquisição de um veículo tipo Motocicleta para atender as ações 
dos trabalhos de gestão do Programa Bolsa Família e da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de 
Wanderley-BA, foi deserta, onde não houve interessados para sessão. Maiores informações pelo tel.: (77) 3626-1122. 
Wanderley-BA, 02 de dezembro de 2016.

Nilo Pereira de Oliveira Filho
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 003/2017

A Prefeitura Municipal de Wanderley - BA, por seu pregoeiro nomeado pelo decreto nº. 053/2017 comunica aos interes-
sados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 003/2017, no dia 27 de janeiro de 2017, às 09:30h. Obje-
to: Contratação fornecedor para aquisição de Gás de cozinha GLP destinados a Casa Municipal de Saúde, 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. 12 de janeiro de 2017. Maiores informações pelo tel: (77) 3626-1122.

Iago Renan Silva de Freitas
Pregoeiro Municipal


