
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 3318    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    01 de novembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial nº. 021/2017 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu 
pregoeiro nomeado pelo Decreto nº. 053/2017 ADJUDICA a aquisição de 
peças e acessórios para manutenção de poços artesianos do município de 
Wanderley-BA. Objeto do Pregão Presencial nº. 021/2017 à seguinte empresa: 
RURAL TEC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 04.421.988/0001-
01, que sagrou vencedora do certame com proposta no valor global de R$ 
207.000,00 (duzentos e sete mil reais). Wanderley – BA, 31 de outubro de 
2017. 

Iago Renan Silva de Freitas 
Pregoeiro Municipal 

 

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 3305    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    19 de outubro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial nº. 020/2017 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, HOMOLOGA o 
resultado da licitação Pregão Presencial n° 020/2017 cujo objeto contratação de 
fornecedor na prestação de serviço no preparo de refeições na sede do município para 
atender as necessidades da administração da Prefeitura do Município de Wanderley, 
que teve como vencedora do certame as seguintes licitantes: Edinalva Lopes de 
Santana 87461072587, CNPJ nº 14.240.716/0001-70, que se consagrou vencedora 
do certame para o item 01 no valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e 
quinhentos reais), e para o item 02 no valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e 
quinhentos reais); e, JOSÉ ARAUJO RIOS, CPF n° 309.488.437-72, que se 
consagrou vencedor do certame para o item 03 no valor de R$ 19.500,00 (dezenove 
mil e quinhentos reais). Wanderley – BA, 18 de outubro de 2017. 

 
 

Fernanda Silva Sá Teles 
Prefeita Municipal 

 

 

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 3303    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    17 de outubro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 021/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pelo Decreto nº. 053/2017 co-
munica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 021/2017, no dia 31 de outubro de 2017, às 
09:30h, cujo objeto é aquisição de peças e acessórios para manutenção de poços artesianos do município de Wanderley-BA. Edital 
completo na sede da Prefeitura, Av. Claudino Barreto Rios, 80, Centro, Wanderley – BA. Maiores informações pelo tel: (77) 3626-
1122. Wanderley – BA, 16 de outubro de 2017.

Iago Renan Silva de Freitas
Pregoeiro Municipal

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 3302    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    16  de outubro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 3297    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    11 de outubro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial nº. 020/2017  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu 
pregoeiro nomeado pelo Decreto nº. 053/2017, ADJUDICA o objeto do Pregão 
Presencial nº. 020/2017 prestação de serviço no preparo de refeições na sede 
do município para atender as necessidades da administração da Prefeitura do 
Município de Wanderley às seguintes licitantes: Edinalva Lopes de Santana 
87461072587, CNPJ nº 14.240.716/0001-70, que se consagrou vencedora do 
certame para o item 01 no valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e 
quinhentos reais), e para o item 02 no valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil 
e quinhentos reais); e, José Araújo Rios, CPF n° 309.488.437-72, que se 
consagrou vencedor do certame para o item 03 no valor de R$ 19.500,00 
(dezenove mil e quinhentos reais). Wanderley – BA, 10 de outubro de 2017. 

Iago Renan Silva de Freitas 
Pregoeiro Municipal 

 

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 3282     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    26 de setembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 3275     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    19 de setembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 3243     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    18 de agosto de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 3228     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    03 de agosto de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 3220     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    26 de julho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 3208     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    14 de julho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 018/2017

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. 018/2017 para registro 
de preços, no dia 02 de agosto de 2017, às 09:30h, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços co-
muns para construção civil para atender as manutenções de órgãos 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, 13 de julho de 2017.

Iago Renan Silva de Freitas
Pregoeiro Municipal

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 3201     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    07 de julho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 

 

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 006/2017 

   
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 Contratação de Empresas para Locação de Palco, Sonorização, 
Iluminação de Palco, Camarins, Toldos para Barraca e Banheiros Químicos para Atender a 
Realização da XXI Festa do Milho do Município de Wanderley, à empresa BAHIAPORT 
PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME – CNPJ Nº. 08.246.721/0001-98 apresentou as 
propostas para o valor global de R$ 79.110,50 (setenta e nove mil cento e dez reais e 
cinquenta centavos), respectivamente. Wanderley – Bahia, em 06 de julho de 2017. 
 

Fernanda Silva Sá Teles 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 
  

CARTA CONVITE Nº 006/2017 
   

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 Contratação de Empresas para Locação de Palco, Sonorização, 
Iluminação de Palco, Camarins, Toldos para Barraca e Banheiros Químicos para Atender a 
Realização da XXI Festa do Milho do Município de Wanderley, à empresa BAHIAPORT 
PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME – CNPJ Nº. 08.246.721/0001-98 apresentou as 
propostas para o valor global de R$ 79.110,50 (setenta e nove mil cento e dez reais e 
cinquenta centavos), respectivamente. Wanderley – Bahia, em 06 de julho de 2017. 

 
Fernanda Silva Sá Teles 

Prefeita Municipal 

AVISO DO RESULTADO PROJETO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2017

A Comissão de Avaliação e Julgamento de Projetos da OSCIP comunica aos interessados o resultado do 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, tendo vencedora do projeto o INSTITUTO ASSOCIA-
ÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM – CNPJ: 21.140.068/0001-46 com 91,2 (noventa e um vírgula dois pontos). Wan-
derley – BA, 26 de julho de 2017. 

Jadilson Tavares da Câmara
Presidente CPL

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 018/2017
Registro de Preços nº 001/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pelo Decreto nº. 
053/2017, nas disposições do Edital modalidade Pregão Presencial nº. 018/2017, ADJUDICA o registro de preço para 
contratação de empresa para prestação de serviços comuns para construção civil para atender as manutenções de órgãos 
do município de Wanderley, a licitante: CTN Construtora Ltda Epp, CNPJ nº 16.071.664/0001-81 vencedora do certame 
com proposta no valor global de R$ 409,31 (quatrocentos e nove reais e trinta e um centavos). Wanderley – BA, 02 de 
agosto de 2017.
Iago Renan Silva de Freitas
Pregoeiro Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
CARTA CONVITE Nº 007/2017

  
A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferi-
das 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 aquisição de equipamentos e produtos de informática 
para atender necessidades da Administração Municipal, à empresa ELETRO SYSTEM COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ Nº. 01.312.565/0001-77 vencedora do certame com proposta de menor 
preço no valor de R$ 78.037,00 (setenta e oito mil e trinta e sete reais). Wanderley – Bahia, em 17 de AGOSTO de 2017.

Fernanda Silva Sá Teles
Prefeita Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
CARTA CONVITE Nº 007/2017

  
A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferi-
das 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 aquisição de equipamentos e produtos de informática 
para atender necessidades da Administração Municipal, à empresa ELETRO SYSTEM COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME – CNPJ Nº. 01.312.565/0001-77 vencedora do certame com proposta de menor 
preço no valor de R$ 78.037,00 (setenta e oito mil e trinta e sete reais). Wanderley – Bahia, em 17 de AGOSTO de 2017.

Fernanda Silva Sá Teles
Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 019/2017

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. 019/2017, no dia 03 de outubro de 2017, às 09:30h. Ob-
jeto: Aquisição parcelada de material didático, limpeza e permanente para atender necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação com recursos oriundos do FNDE/PDDE. Edital completo na sede da Prefeitura, Av. Claudino Barreto Rios, 
80, centro, Wanderley – BA. Maiores informações pelo tel: (77) 3626-1122. Wanderley – BA, 18 de setembro de 2017.

Iago Renan Silva de Freitas
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 020/2017

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. 020/2017, no dia 10 de 
outubro de 2017, às 14:30h, cujo objeto é a prestação de serviço na confecção de refeições na sede do município para 
atender as necessidades da administração da Prefeitura do Município de Wanderley. Edital completo na sede da Prefei-
tura, Av. Claudino Barreto Rios, 80, Centro, Wanderley – BA, no horário de 07:00 hs às 12:30 hs. Wanderley-BA, 22 de 
setembro de 2017. Maiores informações pelo tel: (77) 3626-1122.

Iago Renan Silva de Freitas
Pregoeiro Municipal

 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial nº. 019/2017 

Face às justificativas apresentadas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, 

HOMOLOGO a adjudicação do Pregão Presencial nº 019/2017, objetivando a 

aquisição parcelada de material de expediente, didático e permanente para atender 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação com Recursos Oriundos do 

FNDE/PDDE, para as seguintes licitantes: ADAILTON SOUSA DE MAGALHÃES ME, 
CNPJ nº 10.645.395/0001-33, no valor de R$ 11.445,27 (onze mil quatrocentos e 
quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) para o lote 01; a empresa ADÃO 
JOSÉ RODRIGUES DE SANTANA - ME, CNPJ nº 32.682.247/0001-21 para o lote 02, 

no valor de R$ 9.467,10 (nove mil quatrocentos e sessenta e sete reais e dez 
centavos); e a empresa ERAUSO PEREIRA DE OLIVEIRA - ME, CNPJ nº 
40.589.889/0001-09, no valor de R$ 10.170,00 (dez mil cento e setenta reais) para o 

lote 03. Wanderley-BA, 11 de outubro de 2017. 

Fernanda Silva Sá Teles 
Prefeita Municipal 

 


