
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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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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##ATO AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N.º 002/2018.

##TEX A Prefeita Municipal de Wanderley - BA, Adjudica e Homologa o resultado da Licitação Tomada de Preço 
Nº 002-2018, cujo objeto Contratação de Empresa de serviços de engenharia para reforma e ampliação do Mercado 
Público na sede do Município de
Wanderley. Empresa Vencedora: LOKPLAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 14.272.273/0001-08, que 
se sagrou vencedora do certame com proposta no valor R$ 1.072.507,80 (um milhão setenta e dois mil quinhentos 
e sete reais e oitenta centavos).

Wanderley – Bahia em 22 de junho de 2018.
Fernanda Silva Sá Teles – Prefeita Municipal.


