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ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA)
EXTRATO(S) DE CONTRATO(S) – PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020
(s)

EXTRATO(S) DE CONTRATO(S) N.º 031 / 032 /033 /034 / 035 /036/2020 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de
Santa Rita de Cássia/BA; CONTRATADO(S): 1) JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE-ME, inscrita no CNPJ sob nº
03.216.797/0001-57, vencedora do lote 01 no valor total de R$ 116.944,00 (cento e dezesseis mil novecentos e
quarenta reais), bem como vencedora do lote 07 no valor total de R$ 86.598,00 (Oitenta e seis mil quinhentos e
noventa e oito reais); perfazendo o montante de R$ 203.542,00 (Duzentos e três mil quinhentos e quarenta e dois
reais); 2) JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.127.425/0001-05, vencedora do lote 02
no valor total de R$ 202.139,00 (Duzentos e dois mil cento e trinta e nove reais); 3) MEGA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 96.846.399/0001-03, vencedora do lote 03 no valor total de R$
419.999,85 (Quatrocentos e dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos); 4) M
CORADO NASCIMENTO – ME, inscrita no CNPJ n.º 27.109.581/0001-50, vencedora do lote 04 no valor total de R$
279.190,00 (Duzentos e setenta e nove mil cento e noventa reais); 5) MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI – EPP,
inscrita no CNPJ sob nº 21.487.309/0001-28, vencedora do lote 05 no valor total de R$ 99.960,00 (Noventa e nove
mil novecentos e sessenta reais) e do lote 06 no valor total de R$ 419.494,00 (Quatrocentos e dezenove mil
quatrocentos e noventa e quatro reais), totalizando o montante de R$ 519.454,00 (Quinhentos e dezenove mil
quatrocentos e cinquenta e quatro reais); 6) ROBENILDO OLIVEIRA SERPA – EPP, inscrita no CNPJ nº
04.872.247/0001-59, vencedora do lote 08 no valor total de R$ 63.440,00 (Sessenta e três mil quatrocentos e
quarenta 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
2020. Fonte de Recursos: 01 – Educação 25%; 15 – FNDE; Vigência: 17 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020.
Data de Assinatura: 17 de março de 2020.
ROMUALDO RODRIGUES SETUBAL
Prefeito Municipal
15 de abril de 2020
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