
 

    

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.654.454/0001-28 

 

Praça da Matriz, nº 22, Centro. CEP: 47.990-000. 
Telefax: (77)3616.2112/2121 – licitacao@formosadoriopreto.ba.gov.br 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.068/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 016/2021 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
Considerando que foram cumpridos todos os requisitos legais para a aquisição de materiais de 

construção, elétricos, hidrossanitários, ferramentas elétricas, madeiras e estrutura metálica, para construções de 

pequeno porte, manutenção e reformas de prédios e vias públicas no Município de Formosa do Rio Preto, sob 

responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Saneamento, mediante Processo de 

Licitação na modalidade Pregão Presencial nº PP 016/2021, ADJUDICO o objeto licitado às empresas STOFFELS 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.142.013/0001-03, estabelecida na Av. Brasil, 

200, Centro – Formosa do Rio Preto – Bahia, vencedora dos lotes 01 no valor de R$ 637.998,50 (seiscentos e 

trinta e sete mil  novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), lote 02 no valor de R$ 733.612,80 

(setecentos e trinta e três mil seiscentos e doze reais e oitenta centavos), lote 03 no valor de R$ 100.900,00 (cem 

mil e novecentos reais), lote 04 no valor de R$ 85.867,65 (oitenta e cinco mil oitocentos e sessenta e sete reais e 

sessenta e cinco centavos), lote 05 no valor de R$ 553.000,00 (quinhentos e cinquenta e três mil reais), lote 07 no 

valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), lote 09 no valor R$ 419.998,00 (quatrocentos e dezenove 

mil novecentos e  novecentos e noventa e oito reais) lote 10 R$ 415.157,00 (quatrocentos e quinze mil cento e 

cinquenta e sete reais) lote 11 no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), lote 13 no valor de R$ 

698.400,00 (seiscentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais), lote 14 no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete 

mil reais), lote 15 no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) lote 16 R$ 1.350.000,00 (um milhão 

trezentos e cinquenta mil reais)  perfazendo um montante de R$ 6.577.433,95 (seis milhões quinhentos e setenta 

e sete mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos); SO METAIS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.421.673/0001-74, estabelecida na Av. Ulisses de Castro, 

58, Centro – Formosa do Rio Preto – Bahia, vencedora do lote 12 no valor de R$ 829.973,20 (oitocentos e vinte e 

nove mil novecentos e setenta e três reais e vinte centavos); ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, inscrita 

no CNPJ sob nº 20.900.623/0001-28, estabelecida na Rua José Lélis, 1089, Centro – Formosa do Rio Preto – 

Bahia, vencedora do lote 06 no valor de R$ 529.580,00 (quinhentos e vinte e nove mil quinhentos e oitenta reais), 

cuja forma e prazo de entrega estão descritos no Contrato, bem como no Edital de Licitação e seus anexos. 

Formosa do Rio Preto/BA, 10 de maio de 2021. Manoel Marques da Silva Filho. Pregoeiro Oficial. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.068/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 016/2021 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

  O Prefeito Municipal de Formosa do Rio Preto - BA, usando de suas atribuições legais e de conformidade 

com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR o processo 

licitatório na modalidade Pregão Presencial Nº PP 016/2021. OBJETO: Aquisição de materiais de construção, 

elétricos, hidrossanitários, ferramentas elétricas, madeiras e estrutura metálica, para construções de pequeno 

porte, manutenção e reformas de prédios e vias públicas no Município de Formosa do Rio Preto, sob 

responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Saneamento. LICITANTES VENCEDORAS: 

STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.142.013/0001-03, estabelecida na 

Av. Brasil, 200, Centro – Formosa do Rio Preto – Bahia, vencedora dos lotes 01 no valor de R$ 637.998,50 

(seiscentos e trinta e sete mil  novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), lote 02 no valor de R$ 

733.612,80 (setecentos e trinta e três mil seiscentos e doze reais e oitenta centavos), lote 03 no valor de R$ 

100.900,00 (cem mil e novecentos reais), lote 04 no valor de R$ 85.867,65 (oitenta e cinco mil oitocentos e 

sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), lote 05 no valor de R$ 553.000,00 (quinhentos e cinquenta e 

três mil reais), lote 07 no valor de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), lote 09 no valor R$ 419.998,00 

(quatrocentos e dezenove mil novecentos e  novecentos e noventa e oito reais) lote 10 R$ 415.157,00 

(quatrocentos e quinze mil cento e cinquenta e sete reais) lote 11 no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta 

mil reais), lote 13 no valor de R$ 698.400,00 (seiscentos e noventa e oito mil e quatrocentos reais), lote 14 no valor 

de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), lote 15 no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) lote 

16 R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais)  perfazendo um montante de R$ 6.577.433,95 

(seis milhões quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos);  SO 

METAIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.421.673/0001-74, 

estabelecida na Av. Ulisses de Castro, 58, Centro – Formosa do Rio Preto – Bahia, vencedora do lote 12 no valor 

de R$ 829.973,20 (oitocentos e vinte e nove mil novecentos e setenta e três reais e vinte centavos); ESBELTO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 20.900.623/0001-28, estabelecida na Rua José Lélis, 

1089, Centro – Formosa do Rio Preto – Bahia, vencedora do lote 06 no valor de R$ 529.580,00 (quinhentos e 

vinte e nove mil quinhentos e oitenta reais). HOMOLOGO. Formosa do Rio Preto/BA, 10 de maio de 2021. 

Publique-se. Manoel Afonso de Araújo. Prefeito Municipal. 


