
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 3178     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    14 de junho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

AVISO DE LICITAÇÃO
Carta Convite nº. 006/2017

A Prefeitura Municipal de Wanderley - BA, por seu presidente de comissão permanente de licitação nomeado pelo 
decreto nº. 031/2017 comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Carta Convite nº. 006/2017, dia 
30-06-2017, às 10:00h. Objeto: Contratação de Empresas para Locação de Palco, Sonorização, Iluminação de Palco, 
Camarins, Toldos para Barracas e Banheiros Químicos para Atender a Realização da XXI Festa do Milho 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. 13 de junho de 2017.

Jadilson Tavares da Câmara
Presidente CPL

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 3199     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    05 de julho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304





















 
 



















































































AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017

A Prefeitura Municipal de Wanderley– Bahia, Comunica aos interessados que se encontra aberta até o dia 18 de julho de 
2017, Chamamento Público de Concurso de Projetos para celebração de termo de parceria, entre a prefeitura Municipal 
de Wanderley/BA e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, visando operacionalização de progra-
mas complementares nas áreas de Saúde, Educação, Assistência Social e Administração, de acordo com as especificações 
contidas no Edital de Chamamento Público de nº 002/2017 de Concurso de Projetos nº 001/2017. O recebimento dos 
envelopes será dia 20/07/2017 as 09:30 hs. Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura. 
Este Edital está a disposição na sala da CPL, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 07:30 às 13:00h horas, 
no endereço: Av. Claudino Barreto Rios, Nº 80, Centro, Wanderley – BA. CEP – 47.940.000 – Tel.: 77 – 3626-1122. 
Wanderley - Ba. 04 de julho de 2017.

Jadilson Tavares da Câmara
Presidente CPL


