
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 LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA) torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação pú-
blica, modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por Lote, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação de máquinas, veículos leves e pesados, destinados à recuperação das estradas da zona rural, bem 
como para o desenvolvimento das atividades das Secretarias do Município de Santa Rita de Cássia. Data: 14 de março de 2019, às 
09h:00min; horário de Brasília/DF, Local: Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura, situado à Travessa Professora Helena Figueira, 
s/nº, em Santa Rita de Cássia-BA. O edital poderá ser solicitado no Setor de Licitações deste Município, mediante o pagamento efe-
tuado por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), emitido pelo Setor Tributário, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais). Outras informações: http://santaritadecassia.ba.gov.br/ ou pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313. 

JOÃO FRANCISCO PEREIRA NEVES DA SILVA
Pregoeiro

25 de fevereiro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

Objeto: Contratação de empresa do ramo de Construção Civil para prestação de Serviços de Reforma e Ampliação do Colégio Muni-
cipal Educandário Eloy Barbosa Guedes, sede neste Município. Tipo Menor Preço, Empreitada por Preço Global.  Data: 22 de março 
de 2019, às 09h:00min (horário de Brasília/DF). Local: Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura, situado à Travessa Professora 
Helena Figueira, s/nº, em Santa Rita de Cássia-BA. O edital poderá ser solicitado no Setor de Licitações deste Município, mediante o 
pagamento efetuado por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), emitido pelo Setor Tributário, no valor de R$ 20,00 
(vinte reais). Outras informações: http://santaritadecassia.ba.gov.br/ ou pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313. 

ROSINALDO DE SENE CORADO
Presidente da Comissão de Licitação

25 de Fevereiro de 2019.

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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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 - EXTRATO DO 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) Lumavi Transportes, Comércio e Serviços EIRELI ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.689.257/0001-44, vencedora do lote único no valor total de R$ 2.223.660,00 (Dois milhões 
duzentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta reais) para todo o período de 200 (duzentos) dias letivos de 2019. Finalidade do Pro-
cesso: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no transporte de alunos, compreendendo estradas vicinais, 
assentamentos e estradas não pavimentadas da sede e zona rural do município de Santa Rita de Cássia, para o ano letivo de 2019. 
Fonte de Recursos: 01 – Educação 25%; 15 – FNDE; 04 – Salário Educação; 19 – FUNDEB – 40%.

JOÃO FRANCISCO PEREIRA NEVES DA SILVA
Pregoeiro

01 de fevereiro de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 - 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: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no transporte de alunos, 
compreendendo estradas vicinais, assentamentos e estradas não pavimentadas da sede e zona rural do município de Santa Rita de 
Cássia, para o ano letivo de 2019; Licitante(s) Vencedor(es): 1) Lumavi Transportes, Comércio e Serviços EIRELI ME, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.689.257/0001-44, vencedora do lote único no valor total de R$ 2.223.660,00 (Dois 
milhões duzentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta reais) para todo o período de 200 (duzentos) dias letivos de 2019. Fonte de 
Recursos: 01 – Educação 25%; 15 – FNDE; 04 – Salário Educação; 19 – FUNDEB – 40%. E nesta oportunidade considerando a nor-
malidade 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.

ROMUALDO RODRIGUES SETUBAL
Prefeito

04 de fevereiro de 2019.

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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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 
CEP: 47.150-OOO                                                               CNPJ: 13.880.711/0001-40 
 
Praça da Bandeira, nº 35 – Centro – Fone/Fax:(77) 3625-1313 – Santa Rita de Cássia–Ba CEP: 47.150-000 

 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA) 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2019 

  
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) H. N. ALENCAR LTDA ME (COMERCIAL ALENCAR), inscrita no CNPJ sob 
nº 05.695.833/0001-38, vencedora dos seguintes lotes: lote nº 01 no valor total de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco 
mil reais) e lote nº 03 com o valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) totalizando o montante de R$ 
695.000,00 (seiscentos e noventa e cinco mil reais); 2) M CORADO DO NASCIMENTO-ME (MACON), inscrita no CNPJ sob nº 
27.109.581/0001-50, vencedora dos seguintes lotes: lote nº 02 no valor total de R$113.000,00 (cento e treze mil reais); lote 
nº 06 com o valor total de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais); lote nº 07 com o valor total de R$ 2.544,30 (dois mil 
quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos); lote nº 08 com o valor total de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta 
reais); lote nº 09 com o valor total de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); lote n.º 10 com o valor total de R$ 4.900,00 (quatro 
mil e novecentos reais), perfazendo o valor global de R$ 176.784,30 (Cento e setenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro 
reais e trinta centavos). Os lotes de nº 04 e 05 foram considerados fracassados. Finalidade do Processo: Aquisição parcelada 
de material de expediente e didático destinados ao desenvolvimento das atividades das Secretarias do Município de Santa 
Rita de Cássia durante o exercício de 2019.  
 

Santa Rita de Cássia(BA), 31 de janeiro de 2019. 
 

João Francisco Pereira Neves da Silva 
Pregoeiro 

 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2019 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2019 
 

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 parcelada de material de expediente e didático destinados ao 
desenvolvimento das atividades das Secretarias do Município de Santa Rita de Cássia durante o exercício de 2019; Licitante(s) 
Vencedor(es): 1) H. N. ALENCAR LTDA ME (COMERCIAL ALENCAR), inscrita no CNPJ sob nº 05.695.833/0001-38, vencedora 
dos seguintes lotes: lote nº 01 no valor total de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais) e lote nº 03 com o valor 
total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) totalizando o montante de R$ 695.000,00 (seiscentos e noventa e 
cinco mil reais); 2) M CORADO DO NASCIMENTO-ME (MACON), inscrita no CNPJ sob nº 27.109.581/0001-50, vencedora dos 
seguintes lotes: lote nº 02 no valor total de R$113.000,00 (cento e treze mil reais); lote nº 06 com o valor total de R$ 
53.000,00 (cinquenta e três mil reais); lote nº 07 com o valor total de R$ 2.544,30 (dois mil quinhentos e quarenta e quatro 
reais e trinta centavos); lote nº 08 com o valor total de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais); lote nº 09 com o valor total de 
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); lote n.º 10 com o valor total de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), perfazendo o 
valor global de R$ 176.784,30 (Cento e setenta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos). Os lotes de nº 
04 e 05 foram considerados fracassados; Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários; 01 – Educação 25%; 15 – FNDE; 04 – 
Salário Educação; 19 – FUNDEB 40%; 02- SAÚDE 15%; 14- SUS; 29 – FNAS, 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 Contrato pelos valores acima mencionados.  
 

Santa Rita de Cássia-BA, 05 de fevereiro de 2019. 
 

Romualdo Rodrigues Setúbal 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 


