
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 HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial nº. 015/2019 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, HOMOLOGA 

o resultado da licitação Pregão Presencia n° 015/2019 cujo objeto aquisição de 

01 (um) veículo chassis, zero quilômetro, 02 (dois) caminhões equipado com 

carroceria carga seca em madeira, zero quilômetro, 04 quatro veículos de 

transporte de passageiros tipo VAN com capacidade para 15 passageiros mais 

01 (um) motorista, zero quilômetro para servir a secretaria de Educação do 

Município, que teve como vencedora do certame a seguinte empresa: MAVEL 

MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - CNPJ Nº 11.342.912/0001-68, 

REPRESENTADA PELO SR. EBERT RICARDO DA SILVA, RG Nº 61688  

SSP/BA, CPF Nº 463.218.615-53., que sagrou - se vencedora do certame com 

proposta no valor global para o lote 01 no valor de R$: 177.000,00( cento e 

setenta e sete mil reais ) para o lote 02 no valor R$: 351.900,00 ( trezentos e 

cinquenta e um mil e novecentos reais) e para o lote 03 no valor de 

R$:688.000,00 ( seiscentos e oitenta e oito mil reais).  Wanderley – BA, 02 de 

Dezembro de 2019. 

 
Fernanda Silva Sá Teles 

Prefeita Municipal 
 

 


