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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
• Republicação do Decreto Financeiro 27/2017-Junho/2017-Alteração do 

QDD no Valor de 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais ) e dá outras 
Providências. 

• Ata de Registro de Preço do Processo Administrativo nº 015/2017 do 
Pregão Presencial nº 013/2017/SRP. Fornecedor Beneficiário: WB 
Comércio Varejista E Atacadista Ltda – Me. 
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Decretos



 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional - SEAFI 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017/SRP 
 

No dia 11 de maio de 2017, o Município de Amargosa, por intermédio da Prefeitura 
Municipal de Amargosa - Órgão Gerenciador, pessoa jurídica de direito público interno, 
13.825.484/0001-50, endereço na Praça Lourival Monte, s/nº, Centro, Amargosa (BA), 
representado pelo Prefeito Municipal JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro, 
Solteiro, Administrador, portador de RG nº 0866447261 SSP/UF, inscrito no CPF sob o nº 
81972253549 nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Decretos Municipais nº 353, de 
13/02/2006 e 183, de 16/01/2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 013/2017/SRP, RESOLVE registrar os preços 
ofertados pelo Fornecedor Beneficiário WB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - 
ME, CNPJ: 14.990.524/0001-81, com sede na RUA MOREIRA COELHO 127 SALA 14, CENTRO, 
AMARGOSA - BA CEP: 45.300-000 TEL: (75) 3634-2241, representado pelo Sr. GILENO JOSÉ 
CRUZ OLIVEIRA, CPF Nº 374.839.275-34, conforme quadro abaixo: 
 

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR 

TOTAL (R$) 

02 
FITILHO DE 

NYLON 
KG 500 RECYPACK R$ 8,58 R$ 4.290,00 

TOTAL:  R$ 4.290,00 (QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS) 
 

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com 
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

O Edital do Pregão Presencial nº 013/2017/SRP e seus Anexos integram esta Ata de 
Registro de Preço, independentemente de transcrição. 

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da 
Prefeitura Municipal e do Fornecedor Beneficiário indicado acima.  
 

 Amargosa, 11 de maio de 2017.  
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
JÚLIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
 
 

WB COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME  
Representante legal: GILENO JOSÉ CRUZ OLIVEIRA 

CI: 02233409-28 e CPF: 374.839.275-34 
Instrumento de outorga de poderes: Contrato Social 
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