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PORTARIA Nº 880, de 11 de março de 2019. 

 

Revoga, a pedido, licença sem 
remuneração concedida à servidora 
Marineide Dias dos Santos da Silva, e 
dá outras providências. 

 

 O Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de uma de 
suas atribuições legais,  

 

 RESOLVE: 

 
Art. 1º. Fica revogada a pedido, a concessão de licença sem remuneração 

à servidora Marineide Dias dos Santos da Silva, para que retorne a sua função, 
a partir do dia 11 de março de 2019. 
 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário, especialmente a Portaria 769/2018. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 11 de 
março de 2019. 

 
 
 

   MILLER SILVA FERRAZ 
Prefeito Municipal de Macarani. 
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PORTARIA Nº 881, de 11 de março de 2019. 

 

Concede licença-prêmio a MARIA 
NIZE SILVA SOUTO, e dá outras 
providências. 

 
 

O Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de uma de 
suas atribuições legais,  
 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º. Conceder, nos termos dos artigos. 124 a 131, da Lei 087/1969 – 
Estatuto dos Servidores Públicos de Macarani, licença-prêmio à servidora 
MARIA NIZE SILVA SOUTO, professora, a partir de 11 de março de 2019, pelo 
período de 03 (três) meses. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 11 de 
março de 2019. 
 
 
 

MILLER SILVA FERRAZ 
    Prefeito Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 197/2019 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 070/2019 
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 12 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° 
070/2019, que teve como objeto: Contratação de empresas do ramo para aquisições de 
material de construção, material elétrico, iluminação pública, material hidráulico, 
madeiramento, tintas e afins, ferramentas para uso na construção civil, ferramentas de 
jardinagem, para a uso na manutenção de praças e jardins, e manutenções preventivas e 
corretivas nas diversas Secretarias, e seus departamentos, e para o exercício de 2019, cuja 
decisão declarou vencedoras as empresas: 
 

 
BLESA E CARVALHO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito (a) no CNPJ sob o 
nº 07.099.706/0001-00, estabelecida na Travessa José do Patrocínio, n° 13, Térreo, Centro, 
na cidade de Macarani - BA, representada por sua representante legal a Sra. Margarida Blesa 
Carvalho, portadora do RG  n° 02.221.952-82 SSP/BA e CPF sob o n° 999.070.035-49, 
vencedora do Lote 01 no valor total de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), 
vencedora do Lote 04 no valor total de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), vencedora 
do Lote 05 no valor total de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais), vencedora do 
Lote 06 no valor total de R$ 53.200,00 (cinquenta e três mil e duzentos reais), vencedora do 
Lote 07 no valor total de R$ 103.990,00 (cento e três mil e novecentos e noventa reais), 
vencedora do Lote 08 no valor total de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), para que surta os 
seus efeitos jurídicos e legais. 
 
 
PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito (a) 
no CNPJ sob o n° 26.740.345/0001-75, estabelecida 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 02 no valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), vencedora do Lote 03 no valor total de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta 
e cinco mil reais), vencedora do Lote 09 no valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil 
reais), vencedora do Lote 12 no valor total de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), para 
que surta os seus efeitos jurídicos e legais. 
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TERESINHA RODRIGUES ALMEIDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito (a) no 
CNPJ sob o n° 11.685.562/0001-32, estabelecida na Rua Atanásio Silva Neto, n° 05, bairro 
Inaracam, na cidade de Macarani - BA, representada por seu procurador Sr. Josezito Sousa 
Almeida, portador do RG  n° 1.334.925-39 SSP/SP e CPF sob o n° 010.349.808-74, vencedora 
do Lote 10 no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para que surta os 
seus efeitos jurídicos e legais. 
 
 
ELETRICA BRASIL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrito (a) no CNPJ sob o n° 09.060.758/0001-90, estabelecida na Avenida 
Deraldo Mendes, n° 311, bairro Feirinha, na cidade de Vitória da Conquista - BA, representada 
por seu procurador Sr. Lucas Soares Dias, portador do RG  n° 14.479.226-54 SSP/BA e CPF 
sob o n° 067.372.495-66, vencedora do Lote 11 no valor total de R$ 33.500,00 (trinta e três 
mil e quinhentos reais), para que surta os seus efeitos jurídicos e legais. 

 
 
Macarani-Ba, 01 de março de 2019. 
 
 
 
 

Miller Silva Ferraz  
Prefeito Municipal de Macarani-BA 
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EXTRATO 
Contrato nº 243/2019,  

referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 070/2019 
Processo Administrativo 197/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADO: BLESA E CARVALHO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito (a) 
no CNPJ sob o nº 07.099.706/0001-00. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresas do ramo para aquisições de material de construção, 
material elétrico, iluminação pública, material hidráulico, madeiramento, tintas e afins, 
ferramentas para uso na construção civil, ferramentas de jardinagem, para a uso na 
manutenção de praças e jardins, e manutenções preventivas e corretivas nas diversas 
Secretarias, e seus departamentos, e para o exercício de 2019. 
 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 776.890,00 (setecentos e setenta e seis 
mil e oitocentos e noventa reais), correspondente a vencedora do Lote 01 no valor total de 
R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), vencedora do Lote 04 no valor total de R$ 
99.000,00 (noventa e nove mil reais), vencedora do Lote 05 no valor total de R$ 29.700,00 
(vinte e nove mil e setecentos reais), vencedora do Lote 06 no valor total de R$ 53.200,00 
(cinquenta e três mil e duzentos reais), vencedora do Lote 07 no valor total de R$ 103.990,00 
(cento e três mil e novecentos e noventa reais), vencedora do Lote 08 no valor total de R$ 
31.000,00 (trinta e um mil reais), para efeito de direito. 
 
 
Data da assinatura: 01 de março de 2019  

Início da Vigência: 01 de março de 2019 

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2019 
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EXTRATO 
Contrato nº 244/2019,  

referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 070/2019 
Processo Administrativo 197/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADO: PABLO WANDERSON SILVA ALMEIDA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito (a) no CNPJ sob o n° 26.740.345/0001-75. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresas do ramo para aquisições de material de construção, 
material elétrico, iluminação pública, material hidráulico, madeiramento, tintas e afins, 
ferramentas para uso na construção civil, ferramentas de jardinagem, para a uso na 
manutenção de praças e jardins, e manutenções preventivas e corretivas nas diversas 
Secretarias, e seus departamentos, e para o exercício de 2019. 
 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 632.000,00 (seiscentos e trinta e dois mil 
reais), correspondente a vencedora do Lote 02 no valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), vencedora do Lote 03 no valor total de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta 
e cinco mil reais), vencedora do Lote 09 no valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil 
reais), vencedora do Lote 12 no valor total de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), para 
efeito de direito. 
 
 
Data da assinatura: 01 de março de 2019  

Início da Vigência: 01 de março de 2019 

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2019 
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EXTRATO 
Contrato nº 245/2019,  

referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 070/2019 
Processo Administrativo 197/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADO: TERESINHA RODRIGUES ALMEIDA, pessoa jurídica de direito privado 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.685.562/0001-32. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresas do ramo para aquisições de material de construção, 
material elétrico, iluminação pública, material hidráulico, madeiramento, tintas e afins, 
ferramentas para uso na construção civil, ferramentas de jardinagem, para a uso na 
manutenção de praças e jardins, e manutenções preventivas e corretivas nas diversas 
Secretarias, e seus departamentos, e para o exercício de 2019. 
 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
correspondente a vencedora do Lote 10, para efeito de direito. 
 
 
Data da assinatura: 01 de março de 2019  

Início da Vigência: 01 de março de 2019 

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2019 
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EXTRATO 
Contrato nº 246/2019,  

referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 070/2019 
Processo Administrativo 197/2019 

 
 
 

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE MACARANI. 
 
CONTRATADO: ELETRICA BRASIL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrito (a) no CNPJ sob o n° 09.060.758/0001-90. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresas do ramo para aquisições de material de construção, 
material elétrico, iluminação pública, material hidráulico, madeiramento, tintas e afins, 
ferramentas para uso na construção civil, ferramentas de jardinagem, para a uso na 
manutenção de praças e jardins, e manutenções preventivas e corretivas nas diversas 
Secretarias, e seus departamentos, e para o exercício de 2019. 
 
 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos 
reais), correspondente a vencedora do Lote 11, para efeito de direito. 
 
 
Data da assinatura: 01 de março de 2019  

Início da Vigência: 01 de março de 2019 

Termino da Vigência: 31 de dezembro de 2019 
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