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DECRETO Nº 1.145, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019. 
 
 
 

Coloca à DISPOSIÇÃO a servidora 

pública municipal JANDIRA SAMPAIO 

SANTANA MARIANO professora, para 

prestar os seus serviços junto à 

Secretaria Estadual de Educação da 

Bahia e dá outras providências. 

 
 

O Prefeito municipal de Macarani, Estado da Bahia, Miller Silva Ferraz, no 

uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 260, de 12 de 

dezembro de 2012, 

 
 
DECRETA:  

 
 

Art. 1º - O Município de Macarani coloca à disposição a servidora pública 

municipal JANDIRA SAMPAIO SANTANA MARIANO, inscrita no CPF sob nº 

214.985.985-87, e RG nº 02.310.037-06 SSP/BA,  ocupante do cargo público de 

professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a 

finalidade de prestar os seus serviços junto à Secretaria Estadual de Educação, 

para atuar na rede estadual de ensino, visando fortalecer o ensino médio, no 

âmbito da municipalidade, até a data de 31 de dezembro de 2020, sem ônus 

para este Município. 

 

Parágrafo único. A cessão objeto deste decreto terá vigência a partir da data 

da revogação do ato de exoneração da professora JANDIRA SAMPAIO 

SANTANA MARIANO, do cargo de Vice-Diretora do Colégio Estadual São 

Pedro, cuja publicação ocorreu em 09/02/2019, no Diário Oficial do Estado da 
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Bahia, através da Portaria Estadual nº 190, de 08 de fevereiro de 2019, edição 

nº 22.598. 

 

Art. 2º - Caberá a Secretaria Estadual de Educação efetivar a apresentação da 

servidora ao seu órgão de origem ao término da presente disposição. 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, estado da Bahia, em 12 de fevereiro 

de 2019. 

 

 

Miller Silva Ferraz 

PREFEITO MUNICIPAL  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 200/2019 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 073/2019 
HOMOLOGAÇÃO 

 
Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, bem como o resultado do Pregão do 
Registro de Preço na forma expressa da Ata da Sessão de Julgamento do Registro de Preço 
realizado no dia 05 de Fevereiro de 2019 (em anexo) da  Comissão de Licitação, HOMOLOGO 
a DECISÃO do pregoeiro no processo de Pregão Presencial para Registro de Preço n° 
073/2019, que teve como objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de máquinas pesadas para o município de Macarani, conforme descrição 
estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I, para o exercício de 2019, cuja decisão 
declarou vencedora a empresa: 
 

PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 26.740.345/0001-
75, sediada na Travessa Vitoria Maria de Jesus, n° 100, 1º Andar, Bairro Cidade Jardim, na 
cidade de Macarani - BA, representada por seu procurador o Sr. José Carlos Almeida Silva, 
portador do RG  n° 05.316.136-07 SSP/BA e CPF sob o n° 573.371.015-20, vencedora do 
Lote 01 no valor total de R$ 140.800,00 (cento e quarenta mil e oitocentos reais), vencedora 
do Lote 02 no valor total de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) para que surta os seus 
efeitos jurídicos e legais. 
 

 
 
Macarani-Ba, 07 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

Miller Silva Ferraz  
Prefeito Municipal de Macarani-BA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 204/2019 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 076/2019 
HOMOLOGAÇÃO 

 
Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, bem como o resultado do Pregão do 
Registro de Preço na forma expressa da Ata da Sessão de Julgamento do Registro de Preço 
realizado no dia 29 de Janeiro de 2019 (em anexo) da  Comissão de Licitação, HOMOLOGO 
a DECISÃO do pregoeiro no processo de Pregão Presencial para Registro de Preço n° 
076/2019, que teve como objeto: Contratação de empresa do ramo para fornecimento de 
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene 
pessoal, copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Saúde e suas 
diversas repartições, nas qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 
2019, cuja decisão declarou vencedora as empresas: 
 

WALLAS BATISTA DE SOUZA RIBEIRO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) 
no CNPJ 20.455.222/0001-06, estabelecida na Rua Encruzilhada, n° 27, Bairro Jardim 
Guarujá, na cidade de Macarani - BA, representada por seu representante legal o Sr. Wallas 
Batista de Souza Ribeiro, portador do RG  n° 55.329.268-7 SSP/SP e CPF sob o n° 
039.671.515-06, vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove 
mil reais), vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), 
vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), vencedora do 
Lote 09 no valor total de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), vencedora do Lote 10 no valor 
total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), vencedora do Lote 11 no valor total de R$ 37.000,00 
(trinta e sete mil reais), vencedora do Lote 12 no valor total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil 
reais), vencedora do Lote 13 no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), 
vencedora do Lote 14 no valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), para que 
surta os seus efeitos jurídicos e legais. 
 
ANA LUCIA BEZERRA DE LIMA - MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ 
24.137.780/0001-84, estabelecida na Rua Danasio Ferreira, n° 160-A, Centro, na cidade de 
Macarani - BA, representada por seu procurador Srº. Valdeci Ramos Novaes, portadora do 
RG  n° 03.996.404-36 SSP/BA e CPF sob o n° 941.206.928-68, vencedora do Lote 06 no 
valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para que surta os seus efeitos jurídicos e 
legais. 
 
Macarani-Ba, 31 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 

Miller Silva Ferraz  
Prefeito Municipal de Macarani-BA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 205/2019 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 077/2019 
HOMOLOGAÇÃO 

 
Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, bem como o resultado do Pregão do 
Registro de Preço na forma expressa da Ata da Sessão de Julgamento do Registro de Preço 
realizado no dia 29 de Janeiro de 2019 (em anexo) da  Comissão de Licitação, HOMOLOGO 
a DECISÃO do pregoeiro no processo de Pregão Presencial para Registro de Preço n° 
077/2019, que teve como objeto: Contratação de empresa do ramo para fornecimento de 
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene 
pessoal, copos descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, e suas diversas repartições e programas sociais, nas qualidades e 
quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2019, cuja decisão declarou vencedora 
as empresas: 
 

WALLAS BATISTA DE SOUZA RIBEIRO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) 
no CNPJ 20.455.222/0001-06, estabelecida na Rua Encruzilhada, n° 27, Bairro Jardim 
Guarujá, na cidade de Macarani - BA, representada por seu representante legal o Sr. Wallas 
Batista de Souza Ribeiro, portador do RG  n° 55.329.268-7 SSP/SP e CPF sob o n° 
039.671.515-06, vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil 
reais), vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), 
vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), vencedora 
do Lote 09 no valor total de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), vencedora do 
Lote 10 no valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), vencedora do Lote 11 no 
valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), vencedora do Lote 12 no valor total de R$ 
9.000,00 (nove mil reais), vencedora do Lote 13 no valor total de R$ 3.100,00 (três mil e cem 
reais), para que surta os seus efeitos jurídicos e legais. 
 
ANA LUCIA BEZERRA DE LIMA - MEI, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ 
24.137.780/0001-84, estabelecida na Rua Danasio Ferreira, n° 160-A, Centro, na cidade de 
Macarani - BA, representada por seu procurador Srº. Valdeci Ramos Novaes, portadora do 
RG  n° 03.996.404-36 SSP/BA e CPF sob o n° 941.206.928-68, vencedora do Lote 06 no 
valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para que surta os seus efeitos jurídicos e legais. 
 
Macarani-Ba, 31 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 

Miller Silva Ferraz  
Prefeito Municipal de Macarani-BA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 206/2019 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 078/2019 
HOMOLOGAÇÃO 

 
Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, bem como o resultado do Pregão do 
Registro de Preço na forma expressa da Ata da Sessão de Julgamento do Registro de Preço 
realizado no dia 30 de Janeiro de 2019 (em anexo) da  Comissão de Licitação, HOMOLOGO 
a DECISÃO do pregoeiro no processo de Pregão Presencial para Registro de Preço n° 
078/2019, que teve como objeto: contratação de empresa do ramo para aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, copos 
descartáveis, destinados para a Secretaria de Administração deste município e demais 
repartições, para o exercício de 2019, conforme especificações, quantidades e condições 
constantes no Edital, cuja decisão declarou vencedora as empresas: 
 

WALLAS BATISTA DE SOUZA RIBEIRO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) 
no CNPJ 20.455.222/0001-06, estabelecida na Rua Encruzilhada, n° 27, Bairro Jardim 
Guarujá, na cidade de Macarani - BA, representada por seu representante legal o Sr. Wallas 
Batista de Souza Ribeiro, portador do RG  n° 55.329.268-7 SSP/SP e CPF sob o n° 
039.671.515-06, vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e 
quinhentos reais), vencedora do Lote 03 no valor total de R$ 1.150,00 (um mil e quinhentos 
reais), vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), vencedora 
do Lote 06 no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), vencedora do Lote 07 no valor total 
de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), vencedora do Lote 08 no valor total de 
R$ 4.800,00 (quatro mil reais), vencedora do Lote 09 no valor total de R$ 13.900,00 (treze mil 
e novecentos reais), para que surta os seus efeitos jurídicos e legais. 
 
 
Macarani-Ba, 31 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 

Miller Silva Ferraz  
Prefeito Municipal de Macarani-BA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 207/2019 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 079/2019 
HOMOLOGAÇÃO 

 
Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, bem como o resultado do Pregão do 
Registro de Preço na forma expressa da Ata da Sessão de Julgamento do Registro de Preço 
realizado no dia 30 de Janeiro de 2019 (em anexo) da  Comissão de Licitação, HOMOLOGO 
a DECISÃO do pregoeiro no processo de Pregão Presencial para Registro de Preço n° 
079/2019, que teve como objeto: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento de 
material de expediente, material escolar e suprimentos de informática para atender às diversas 
secretarias e seus respectivos órgãos administrativos do Município de Macarani, para o 
exercício de 2019, cuja decisão declarou vencedora as empresas: 
 

UILLIAM LIMA NERY - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ 
17.160.462/0001-79, estabelecida na Avenida Piauí, n° s/n, Bairro Sidney Pereira de Almeida, 
na cidade de Itambé - BA, representada por seu representante legal o Sr. Uilliam Lima Nery, 
portador do RG  n° 08.443.270-50 SSP/BA e CPF sob o n° 831.564.105-00, vencedora do 
Lote 01 no valor total de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), vencedora do Lote 
02 no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencedora do Lote 03 no valor total de R$ 
71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais), vencedora do Lote 04 no valor total de R$ 
32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 
8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), vencedora do Lote 06 no valor total de R$ 13.500,00 
(treze mil e quinhentos reais), vencedora do Lote 07 no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze 
mil reais), vencedora do Lote 08 no valor total de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos 
reais), para que surta os seus efeitos jurídicos e legais. 
 
 
Macarani-Ba, 31 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 

Miller Silva Ferraz  
Prefeito Municipal de Macarani-BA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 209/2019 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 080/2019 
HOMOLOGAÇÃO 

 
Pelo que foi exposto pela assessoria contábil e jurídica, bem como o resultado do Pregão do 
Registro de Preço na forma expressa da Ata da Sessão de Julgamento do Registro de Preço 
realizado no dia 05 de Fevereiro de 2019 (em anexo) da  Comissão de Licitação, HOMOLOGO 
a DECISÃO do pregoeiro no processo de Pregão Presencial para Registro de Preço n° 
080/2019, que teve como objeto: Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços 
de hospedagens para atender as necessidades das diversas secretarias e departamentos do 
município de Macarani, para o ano 2019, cuja decisão declarou vencedora a empresa: 
 

MARIZETE CIRINO DE ALMEIDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ 
04.510.918/0001-31, estabelecida na Avenida Camilo de Jesus Lima, n° 08, Centro, na cidade 
de Macarani - BA, representada por sua representante legal a Srª. Marizete Cirino de Almeida, 
portador do RG  n° 14.618.106-2 SSP/SP e CPF sob o n° 205.742.665-34, vencedora do Lote 
01 no valor total de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), vencedora do Lote 02 no valor total 
de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), vencedora do Lote 03 no valor total de R$ 
33.000,00 (trinta e três mil reais), para que surta os seus efeitos jurídicos e legais. 
 
 
Macarani-Ba, 07 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

Miller Silva Ferraz  
Prefeito Municipal de Macarani-BA 
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EXTRATO 
Contrato nº 228/2019,  

referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 076/2019 
Processo Administrativo 204/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADO: WALLAS BATISTA DE SOUZA RIBEIRO - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito(a) no CNPJ 20.455.222/0001-06. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para fornecimento de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, copos 
descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Saúde e suas diversas 
repartições, nas qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2019. 
 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 382.100,00 (trezentos e oitenta e dois mil 
e cem reais), correspondente a vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 139.000,00 (cento 
e trinta e nove mil reais), vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 52.000,00 (cinquenta e 
dois mil reais), vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), 
vencedora do Lote 09 no valor total de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), vencedora do 
Lote 10 no valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), vencedora do Lote 11 no valor total 
de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), vencedora do Lote 12 no valor total de R$ 21.000,00 
(vinte e um mil reais), vencedora do Lote 13 no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e 
quatrocentos reais), vencedora do Lote 14 no valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 
reais), para efeito de direito. 
 
 
Data da assinatura: 01 de fevereiro de 2019  

Início da Vigência: 01 de fevereiro de 2019 

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2019 
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EXTRATO 
Contrato nº 229/2019,  

referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 076/2019 
Processo Administrativo 204/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADO: ANA LUCIA BEZERRA DE LIMA - MEI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito(a) no CNPJ 24.137.780/0001-84. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para fornecimento de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, copos 
descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Saúde e suas diversas 
repartições, nas qualidades e quantificações contidas em Edital, para o exercício de 2019. 
 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 
correspondente a vencedora do Lote 06, para efeito de direito. 
 
 
Data da assinatura: 01 de fevereiro de 2019  

Início da Vigência: 01 de fevereiro de 2019 

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2019 
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EXTRATO 
Contrato nº 230/2019,  

referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 077/2019 
Processo Administrativo 205/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADO: WALLAS BATISTA DE SOUZA RIBEIRO - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito(a) no CNPJ 20.455.222/0001-06. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para fornecimento de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, copos 
descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e suas 
diversas repartições e programas sociais, nas qualidades e quantificações contidas em Edital, 
para o exercício de 2019. 
 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 227.900,00 (duzentos e vinte e sete mil e 
novecentos reais), correspondente a vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 99.000,00 
(noventa e nove mil reais), vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 62.000,00 (sessenta e 
dois mil reais), vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos 
reais), vencedora do Lote 09 no valor total de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos 
reais), vencedora do Lote 10 no valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), 
vencedora do Lote 11 no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), vencedora do Lote 
12 no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), vencedora do Lote 13 no valor total de R$ 
3.100,00 (três mil e cem reais), para efeito de direito. 
 
 
Data da assinatura: 01 de fevereiro de 2019  

Início da Vigência: 01 de fevereiro de 2019 

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2019 
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EXTRATO 
Contrato nº 231/2019,  

referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 077/2019 
Processo Administrativo 205/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADO: ANA LUCIA BEZERRA DE LIMA - MEI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito(a) no CNPJ 24.137.780/0001-84. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para fornecimento de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, copos 
descartáveis, destinados para uso da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e suas 
diversas repartições e programas sociais, nas qualidades e quantificações contidas em Edital, 
para o exercício de 2019. 
 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), correspondente 
a vencedora do Lote 06, para efeito de direito. 
 
 
Data da assinatura: 01 de fevereiro de 2019  

Início da Vigência: 01 de fevereiro de 2019 

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2019 
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EXTRATO 
Contrato nº 232/2019,  

referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 078/2019 
Processo Administrativo 206/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADO: WALLAS BATISTA DE SOUZA RIBEIRO - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito(a) no CNPJ 20.455.222/0001-06. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis 
e não perecíveis, material de limpeza em geral, higiene pessoal, copos descartáveis, 
destinados para a Secretaria de Administração deste município e demais repartições, para o 
exercício de 2019, conforme especificações, quantidades e condições constantes no Edital. 
 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 124.850,00 (cento e vinte e quatro mil e 
oitocentos e cinquenta reais), correspondente a vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 
29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), vencedora do Lote 03 no valor total de R$ 
1.150,00 (um mil e quinhentos reais), vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 38.000,00 
(trinta e oito mil reais), vencedora do Lote 06 no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
vencedora do Lote 07 no valor total de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), 
vencedora do Lote 08 no valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil reais), vencedora do Lote 09 
no valor total de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais), para efeito de direito. 
 
 
Data da assinatura: 01 de fevereiro de 2019  

Início da Vigência: 01 de fevereiro de 2019 

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2019 
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EXTRATO 
Contrato nº 233/2019,  

referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 079/2019 
Processo Administrativo 207/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADO: UILLIAM LIMA NERY - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no 
CNPJ 17.160.462/0001-79. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento de material de expediente, 
material escolar e suprimentos de informática para atender às diversas secretarias e seus 
respectivos órgãos administrativos do Município de Macarani, para o exercício de 2019. 
 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 332.600,00 (trezentos e trinta e dois mil 
e seiscentos reais), correspondente a vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 143.000,00 
(cento e quarenta e três mil reais), vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais), vencedora do Lote 03 no valor total de R$ 71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos 
reais), vencedora do Lote 04 no valor total de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos 
reais), vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), 
vencedora do Lote 06 no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), vencedora 
do Lote 07 no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), vencedora do Lote 08 no valor 
total de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), para efeito de direito. 
 
 
Data da assinatura: 01 de fevereiro de 2019  

Início da Vigência: 01 de fevereiro de 2019 

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2019 
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EXTRATO 
Contrato nº 238/2019,  

referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 080/2019 
Processo Administrativo 209/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADO: MARIZETE CIRINO DE ALMEIDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrito(a) no CNPJ 04.510.918/0001-31. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de hospedagens para 
atender as necessidades das diversas secretarias e departamentos do município de Macarani, 
para o ano 2019. 
 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), 
correspondente a vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), 
vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), vencedora 
do Lote 03 no valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), para efeito de direito. 
 
 
Data da assinatura: 07 de fevereiro de 2019  

Início da Vigência: 07 de fevereiro de 2019 

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2019 
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EXTRATO 
Contrato nº 239/2019,  

referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 073/2019 
Processo Administrativo 200/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADO: PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
26.740.345/0001-75. 
  
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas 
pesadas para o município de Macarani, conforme descrição estabelecidas no Termo de 
Referência – Anexo I, para o exercício de 2019. 
 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 470.800,00 (quatrocentos e setenta mil e 
oitocentos reais), correspondente a vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 140.800,00 
(cento e quarenta mil e oitocentos reais), vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), para efeito de direito. 
 
 
Data da assinatura: 08 de fevereiro de 2019  

Início da Vigência: 08 de fevereiro de 2019 

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2019 
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