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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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AVISO DE RATIFICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 001/2016

O Prefeito Municipal de Wanderley – Estado da Bahia, Ratifica o processo de Chamada Publica nº. 001/2016 regida pela 
Lei nº. 11.947/2009 Resolução/CD/FNDE nº. 38/2009 e Resolução/CD/FNDE nº. 25/2012. Objeto: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios para a Alimentação Escolar diretamente da Agricultura Familiar, cujo resultado foi o seguinte: o licitante 
ALMERINDO VICENTE DOS ANJOS - CPF 243.926.185-87, apresentou proposta vencedora para os lotes: 01 no valor 
de R$ 11.460,00 (onze mil quatrocentos e sessenta reais); 05 no valor de R$ 8.785,00 (oito mil setecentos e oitenta e cinco 
reais); 06 no valor de R$ 15.694,00 (quinze mil seiscentos e noventa e quatro reais); e o licitante DONATO LAURENÇO 
DA SILVA – CPF 238.793.191-20, apresentou proposta vencedora para os lotes: 02 no valor de R$ 2.148,00 (dois mil 
cento e quarenta e dois reais); 03 no valor de R$ 7.675,00 (sete mil seiscentos e setenta e cinco reais); 04 no valor de R$ 
334,00 (trezentos e trinta e quatro reais). Ficam adjudicados e homologados os objetos aos respectivos vencedores. Wan-
derley – Ba, 22 de abril de 2016.
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