
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA) 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2019 
  

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO  
 
O Pregoeiro Oficial do Município de Santa Rita de Cássia/BA comunica aos interessados e ao publico em geral a adjudicação 
do processo acima, a saber: Futuro(s) Favorecido(s): 1) Silvania Valois de Oliveira Santos EIRELI – EPP (Cerrado Secos e 
Molhados), inscrita no CNPJ nº 19.326.747/0001-62, vencedora do lote 01 no valor total de R$ 97.700,00 (noventa e sete mil 
e setecentos reais); vencedora do lote 02 no valor total de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais), bem como 
vencedora do lote 07 no valor total de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais); perfazendo o montante de R$ 
R$ 331.200,00 (Trezentos e trinta e um mil e duzentos reais). 2) Mega Comercio de Alimentos LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 
96.846.399/0001-03, vencedora do lote 03 no valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 3) M Corado 
Nascimento – ME (Macon), inscrita no CNPJ n.º 27.109.581/0001-50, vencedora do lote 04 no valor total de R$ 340.000,00 
(Trezentos e quarenta mil reais); 4) Matheus Costa de Almeida EIRELI – EPP (Mca – Alimentos), inscrita no CNPJ nº 
21.487.309/0001-28, vencedora do lote 05 no valor total de R$ 108.800,00 (cento e oito mil e oitocentos reais) e do lote 06 
no valor total de R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais), totalizando o montante de R$ 314.798,00 (Trezentos e quatorze 
mil setecentos e noventa e oito reais); 5) Robenildo Oliveira Serpa – EPP (Serpa), inscrita no CNPJ nº 04.872.247/0001-59, 
vencedora do lote 08 no valor total de R$ 94.400,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos reais). Finalidade do Processo: 
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento da merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino 
Básico do Município de Santa Rita de Cássia para o ano letivo de 2019. Fonte de Recursos: 01 – Educação 25%; 15 – FNDE. 
 

Santa Rita de Cássia(BA), 29 de janeiro de 2019. 
 

João Francisco Pereira Neves da Silva 
Pregoeiro Oficial 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2019 

 
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
O Prefeito do Município de Santa Rita de Cássia – BA, no uso de suas atribuições legais e considerando a regularidade do 
processo acima identificado; Objeto do Processo: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento da merenda 
escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino Básico do Município de Santa Rita de Cássia para o ano letivo de 2019; 
Licitante(s) Vencedor(es): 1) Silvania Valois de Oliveira Santos EIRELI – EPP (Cerrado Secos e Molhados), inscrita no CNPJ nº 
19.326.747/0001-62, vencedora do lote 01 no valor total de R$ 97.700,00 (noventa e sete mil e setecentos reais); vencedora 
do lote 02 no valor total de R$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais), bem como vencedora do lote 07 no valor total 
de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais); perfazendo o montante de R$ R$ 331.200,00 (Trezentos e trinta e 
um mil e duzentos reais). 2) Mega Comercio de Alimentos LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 96.846.399/0001-03, vencedora do 
lote 03 no valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 3) M Corado Nascimento – ME (Macon), inscrita no 
CNPJ n.º 27.109.581/0001-50, vencedora do lote 04 no valor total de R$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais); 4) 
Matheus Costa de Almeida EIRELI – EPP (Mca – Alimentos), inscrita no CNPJ nº 21.487.309/0001-28, vencedora do lote 05 no 
valor total de R$ 108.800,00 (cento e oito mil e oitocentos reais) e do lote 06 no valor total de R$ 206.000,00 (duzentos e seis 
mil reais), totalizando o montante de R$ 314.798,00 (Trezentos e quatorze mil setecentos e noventa e oito reais); 5) 
Robenildo Oliveira Serpa – EPP (Serpa), inscrita no CNPJ nº 04.872.247/0001-59, vencedora do lote 08 no valor total de R$ 
94.400,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos reais). Fonte de Recursos: 01 – Educação 25%; 15 – FNDE. E nesta 
oportunidade considerando a normalidade do presente Processo, homologo todos os procedimentos do Pregoeiro e Equipe 
de Apoio, relativos ao presente processo, autorizo a formalização do(s) Contrato(s) pelos valores acima mencionados.  
 

Santa Rita de Cássia-BA, 01 de fevereiro de 2019. 
 

Romualdo Rodrigues Setúbal 
Prefeito Municipal 

 


