
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.
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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.
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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. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01 

 
 

 
AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

  
CARTA CONVITE Nº 001/2017 

   
A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, 
resolve: ADJUDICAR a execução de serviço de sonorização móvel com veículo automotor, à 
ADAILTON SOUSA DE MAGALHÃES – ME – CNPJ Nº 10.645.395/0001-33, que 
apresentou proposta de menor preço no valor de R$ 64.200,00 (sessenta e quatro mil e 
duzentos reais). Wanderley – Bahia, em 07 de março de 2017. 
 

Fernanda Silva Sá Teles 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
  

CARTA CONVITE Nº 001/2017 
   

A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, 
resolve: HOMOLOGAR a execução de serviço de sonorização móvel com veículo automotor, à 
ADAILTON SOUSA DE MAGALHÃES – ME – CNPJ Nº 10.645.395/0001-33, que 
apresentou proposta de menor preço no valor de R$ 64.200,00 (sessenta e quatro mil e 
duzentos reais). Wanderley – Bahia, em 07 de março de 2017. 
 

Fernanda Silva Sá Teles 
Prefeita Municipal 

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 010/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pelo Decreto nº. 
053/2017 comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 010/2017, no dia 28 de 
março de 2017, às 14:30h, cujo objeto é a aquisição de pneus e câmara de ar automotivo para atender necessidades da 
frota da Prefeitura do Município de Wanderley. Edital completo na sede da Prefeitura, Av. Claudino Barreto Rios, 80, 
Centro, Wanderley – BA. Maiores informações pelo tel: (77) 3626-1122. Wanderley – BA, 10 de março de 2017.

Iago Renan Silva de Freitas
Pregoeiro Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 008/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pelo Decreto nº. 
053/2017 ADJUDICA a aquisição de lubrificantes, filtros lubrificantes automotivos para manutenção da frota municipal 
o objeto do Pregão Presencial nº. 008/2017 à seguinte empresa: JOSEILTON DOS SANTOS DE SOUZA - ME, CNPJ nº 
26.973.699/0001-60, que sagrou vencedora dos lotes: 01 com proposta no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais); 
lote 02 com proposta no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Wanderley – BA, 21 de março de 2017.

Iago Renan Silva de Freitas
Pregoeiro Municipal


