
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 3145     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    12 de maio de 2017

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 011/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão Pre-
sencial nº. 011/2017 cujo objeto é a contratação de prestador de serviços de transporte escolar para o ano letivo de 2017 
e transporte de professores a serviço da educação que teve como vencedora do certame a seguinte empresa: Cardoso 
e Lacerda Ltda, CNPJ nº 06.099.739/0001-89, que apresentou proposta para os lotes: 01 com proposta no valor de R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais), para o lote 02 com proposta no valor de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil 
reais), para o lote 03 com proposta no valor de R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais), para o lote 04 com 
proposta no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), para o lote 05 com proposta no valor R$ 12.500,00 (doze mil e qui-
nhentos reais), Para o lote 06 no valor de 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), para o lote 07 com proposta no valor de 
132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).
 Wanderley – BA, 11 de maio de 2017.

Fernanda Silva Sá Teles
Prefeita 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 3144     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    11 de maio 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 XI  Nº 3141     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    08 de maio 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 XI  Nº 3138     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    05 de maio 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 XI  Nº 3135     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    02 de maio de 2017

 

 

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 014/2017 
 
 
O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Wanderley - BA, nomeados pelo 

Decreto nº. 053/2017, de 06 de janeiro de 2017, 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. 014/2017 decide Adjudicar o objeto da licitação, ou seja, a 

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

Industria Grafica LTDA ME, CNPJ nº 10.413.100-0001-01, que apresentou proposta para os 

lotes: 01  com proposta no valor de R$ 130.400,00 (cento e trinta mil e quatrocentos reais), para o 

lote 02 com proposta no valor de R$ 136.400,00 (cento e trinta e seis mil e quatrocentos reais), para 

o lote 03 com proposta no valor de R$ 50.200,00 (cinquenta mil e duzentos reais), para o lote 04 

com proposta no valor de R$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais), para o lote 05 

com  proposta no valor R$ 18.300,00 ( dezoito mil e trezentos reais). Wanderley – BA, 28 de abril 

de 2017. 

 

Iago Renan Silva de Freitas 
Pregoeiro Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 013/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão Presen-
cial nº. 013/2017 cujo objeto é a aquisição de medicamentos, produtos odontológicos, equipamentos de uso ambulatorial 
e materiais de uso médico-hospitalar que teve como vencedoras do certame as seguintes empresas: GLOBO FARMA 
LTDA - ME, CNPJ Nº 02.326.373/0001-82 vencedora do lote 03 no valor de R$ 1.070.000,00 (um milhão e setenta mil 
reais); a empresa LARA FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ Nº 11.304.902/0001-38 vencedora dos 
lotes: 01 no valor de R$ 17.990,00 (dezessete mil novecentos e noventa reais) e o lote 05 no valor de R$ 93.990,00 (no-
venta e três mil novecentos e noventa reais); a empresa DISOMED – DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ Nº 00.301.048/0001-30 vencedora dos lotes: 04 no valor de R$ 205.802,00 (duzentos e cinco mil oitocentos 
e dois reais), lote 06 no valor de R$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais) e o lote 07 no valor de R$ 163.000,00 (cento e 
sessenta e três mil reais); e a empresa JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, CNPJ Nº 07.425.616/0001-53 vendedora 
do lote 02 no valor de R$ 47.200,00 (quarenta e sete mil e duzentos reais). Wanderley – BA, 04 de maio de 2017.

Fernanda Silva Sá Teles
Prefeita Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 014/2017

Face às justificativas apresentadas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, HOMOLOGO a adjudicação do Pregão Pre-
sencial nº 014/2017, objetivando contratação de serviços gráficos para atender necessidades da Administração, para a 
seguinte licitante: Fujigraf Industria Gráfica LTDA ME, CNPJ nº 10.413.100-0001-01, que apresentou proposta para os 
lotes: 01  com proposta no valor de R$ 130.400,00 (cento e trinta mil e quatrocentos reais), para o lote 02 com proposta 
no valor de R$ 136.400,00 (cento e trinta e seis mil e quatrocentos reais), para o lote 03 com proposta no valor de R$ 
50.200,00 (cinquenta mil e duzentos reais), para o lote 04 com proposta no valor de R$ 121.800,00 (cento e vinte e um mil 
e oitocentos reais), para o lote 05 com  proposta no valor R$ 18.300,00 ( dezoito mil e trezentos reais). respectivamente. 
Wanderley-Bahia, 05 de maio de 2017.

Fernanda Silva Sá Teles
Prefeita Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 015/2017

A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão 
Presencia n° 015/2017 cujo objeto aquisição de material de construção para atender necessidades da Administra-
ção, que teve como vencedora do certame as seguintes empresas: Bruno Odonel Pereira de Oliveira ME, CNPJ Nº 
15.716.604/0001-06 para o lote 01 no valor de R$ 149.500,00 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos reais), para 
o lote 05 no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), para o lote 06 no valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil 
oitocentos e cinquenta reais), para o lote 07 no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), para o lote 08 no 
valor de R$ 84.400,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos reais), para o lote 10 no valor de R$ 43.900,00 (quarenta 
e três mil e novecentos reais) e para o lote 11 no valor de R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais); 
a empresa Joamaria Santos Me, CNPJ nº 04.961.113/0001-04 vencedora dos lotes: 02 no valor de R$ 20.300,00 
(vinte mil e trezentos reais), para o lote 03 no valor de R$ 64.254,82 (sessenta e quatro mil duzentos e cinquenta e 
quatro reais e oitenta e dois centavos); e a empresa Material de Construção Galego de Quinca LTDA ME, CNPJ 
Nº 10.971.442/0001-39 para os lotes: 04 no valor de R$ 22.250,00 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais) e 
para o lote 09 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Respectivamente. Wanderley – BA, 09 de maio de 2017.

Fernanda Silva Sá Teles
Prefeita Municipal


