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PÁGINA CERTIFICADA

09 de abril de 2021

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei 
nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.016/2017, através do pregoeiro municipal, torna públi-
co o Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 1.650/2021, 
cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de material de limpeza, em atendimento 
as necessidades das diversas secretarias deste Município. Realizado no dia 09 de março 
de 2021, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localiza-
da na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia. Tendo como vencedor(s) a(s) 
empresa(s): PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES - ME, pessoa jurídica de direito privado ins-
crita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30, no lote 01, com um valor total de R$ 43.000,00 
(quarenta e três mil reais) e a empresa JOSÉ NEVES FERREIRA - ME, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 01.589.296/0001-90 no lote 02 com um valor 
total de R$ 68.600,00 (sessenta e oito mil e seiscentos reais). Ficando o valor global desta 
licitação o de R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seicentos reais). O pregoeiro adjudica o 
objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 05 de abril de 2021. João Pedro Ribeiro 
do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

O Prefeito Municipal de Caculé, estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/02, Lei 
nº

8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.650/2021, torna pública a homologação da licitação 
na

modalidade Pregão Presencial nº 003/2021, cujo objeto é o registro de preços para a
aquisição de material de limpeza, em atendimento as necessidades das diversas se-

cretarias
deste Município, Realizado no dia 09 de março de 2021 na Sala de Reuniões de Lici-

tações
da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Ca-

culé –
Bahia. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES - 

ME,
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30, no 

lote 01,
com um valor total de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e a empresa JOSÉ 

NEVES
FERREIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº
01.589.296/0001-90 no lote 02 com um valor total de R$ 68.600,00 (sessenta e oito 

mil e
seiscentos reais). Ficando o valor global desta licitação o de R$ 111.600,00 (cento e 

onze
mil e seicentos reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas leis. O prefeito
homologa esse procedimento licitatório no dia 05 de abril de 2021. Pedro Dias da Silva 

–
Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei 
nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.016/2017, através do pregoeiro municipal, torna públi-
co o Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 1.650/2021, 
cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios, em atendi-
mento as necessidades das diversas secretarias deste Município. Realizado no dia 09 de 
março de 2021, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, loca-
lizada na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia. Tendo como vencedor(s) a(s) 
empresa(s): PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES - ME, pessoa jurídica de direito privado ins-
crita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30, no lote 04, com um valor total de R$ 16.500,00 
(dezesseis mil equinhentos reais) e a empresa JOSÉ NEVES FERREIRA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 01.589.296/0001-90 nos lotes 01, 02 e 
03 com um valor total de R$ 122.370,35 (cento e vinte e dois mil trezentos e setenta reais e 
trinta e cinco centavos). Ficando o valor global desta licitação o de R$ 138.870,35 (cento e 
trinta e oito mil oitocentos e setenta reais e trinta e cinco centavos). O pregoeiro adjudica o 
objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 05 de abril de 2021. João Pedro Ribeiro 
do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

O Prefeito Municipal de Caculé, estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/02, Lei 
nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.650/2021, torna pública a homologação da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 004/2021, cujo objeto é o registro de preços para a aqui-
sição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades das diversas secretarias 
deste Município, Realizado no dia 09 de março de 2021 na Sala de Reuniões de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé 
– Bahia. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES - ME, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30, no lote 
04, com um valor total de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) e a empresa 
JOSÉ NEVES FERREIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
01.589.296/0001-90 nos lotes 01, 02 e 03 com um valor total de R$ 122.370,35 (cento e vinte 
e dois mil trezentos e setenta reais e trinta e cinco centavos). Ficando o valor global desta 
licitação o de R$ 138.870,35 (cento e trinta e oito mil oitocentos e setenta reais e trinta e cinco 
centavos). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas leis. O prefeito homologa esse 
procedimento licitatório no dia 05 de abril de 2021. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei nº 
8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.016/2017, através do pregoeiro municipal, torna público o 
Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 1.650/2021, cujo 
objeto é o Registro de Preços para a aquisição material de expediente, em atendimento as 
necessidades das diversas secretarias deste Município. Realizado no dia 10 de março de 
2021, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada na 
Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): 
PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob o nº 23.840.148/0001-30, nos lotes 02 e 03, com um valor total de R$ 139.500,00 (cento 
e trinta e nove mil e quinhentos reais) e a empresa MAGAZINE RA-MAY LTDA - ME, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 01.978.288/0001-36 no lote 01 com um 
valor total de R$ 20.999,00 (vinte mil novecentos e noventa e nove reais). Ficando o valor 
global desta licitação o de R$ 160.499,00 (cento e sessenta mil quatrocentos e noventa e 
nove reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 05 de 
abril de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

O Prefeito Municipal de Caculé, estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/02, Lei 
nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.650/2021, torna pública a homologação da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 005/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para a aquisi-
ção material de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste 
Município, Realizado no dia 10 de março de 2021 na Sala de Reuniões de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia. 
Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): PATRÍCIA DA SILVA RODRIGUES - ME, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30, nos lotes 02 e 03, 
com um valor total de R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais) e a empre-
sa MAGAZINE RA-MAY LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o 
nº 01.978.288/0001-36 no lote 01 com um valor total de R$ 20.999,00 (vinte mil novecentos 
e noventa e nove reais). Ficando o valor global desta licitação o de R$ 160.499,00 (cento e 
sessenta mil quatrocentos e noventa e nove reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das 
referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 05 de abril de 2021. 
Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei nº 
8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.016/2017, através do pregoeiro municipal, torna público o 
Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 1.650/2021, cujo 
objeto é o Registro de Preços para a prestação de serviços de recargas (toner, cartucho de 
tinta e bulk), em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município. Re-
alizado no dia 10 de março de 2021, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Munici-
pal de Caculé, localizada na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia. Tendo como 
vencedor(s) a(s) empresa(s): KLYSOSTENYS ANDRADE COSTA BRITO 91596416572, pes-
soa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 37.524.024/0001-50, com um valor 
total de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta 
licitação a referida empresa. Caculé, 05 de abril de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento 
– Pregoeiro Municipal.
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AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

O Prefeito Municipal de Caculé, estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/02, Lei 
nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.650/2021, torna pública a homologação da licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 006/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para 
a prestação de serviços de recargas (toner, cartucho de tinta e bulk), em atendimento as 
necessidades das diversas secretarias deste Município, Realizado no dia 10 de março 
de 2021 na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localiza-
da a Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia. Tendo como vencedor(s) a(s) 
empresa(s): KLYSOSTENYS ANDRADE COSTA BRITO 91596416572, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 37.524.024/0001-50, com um valor total de R$ 
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas 
leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 05 de abril de 2021. Pedro 
Dias da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021

O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei 
nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.016/2017, através do pregoeiro municipal, torna públi-
co o Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 1.650/2021, 
cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria e 
consultoria técnica especializada ao sic - sistema controle interno, para apoiar a Prefeitura 
Municipal de Caculé - BA. Realizado no dia 24 de março de 2021, na Sala de Reuniões de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada na Rua Rui Barbosa, 26 – CEN-
TRO – Caculé – Bahia. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): LBN CONSULTORIA 
E ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob o nº 38.820.382/0001-72, com um valor global de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 05 de abril 
de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021

O Prefeito Municipal de Caculé, estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/02, Lei 
nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.650/2021, torna pública a homologação da licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 009/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
para a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada ao sic - sis-
tema controle interno, para apoiar a Prefeitura Municipal de Caculé - BA, Realizado no dia 
24 de março de 2021 na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, 
localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia. Tendo como vencedor(s) 
a(s) empresa(s): LBN CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 38.820.382/0001-72, com um valor global de 
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das refe-
ridas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 05 de abril de 2021. 
Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021

O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, 
Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.016/2017, através do pregoeiro municipal, tor-
na público o Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
1.650/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços no apoio, 
acompanhamento e suporte na área de licitações deste Município, bem como apoio, acom-
panhamento e suporte na realização SRP – Sistema de Registro de Preços. Realizado 
no dia 26 de março de 2021, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Caculé, localizada na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia. Tendo como 
vencedor(s) a(s) empresa(s): CRISTIANA PRADO ALVES 01487402511, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 17.335.112/0001-04, com um valor global de 
R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta 
licitação a referida empresa. Caculé, 05 de abril de 2021. João Pedro Ribeiro do Nasci-
mento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021

O Prefeito Municipal de Caculé, estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/02, Lei 

nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.650/2021, torna pública a homologação da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 011/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços no apoio, acompanhamento e suporte na área de licitações deste Mu-
nicípio, bem como apoio, acompanhamento e suporte na realização SRP – Sistema de Re-
gistro de Preços, Realizado no dia 26 de março de 2021 na Sala de Reuniões de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – 
Bahia. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): CRISTIANA PRADO ALVES 01487402511, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 17.335.112/0001- 04, com um 
valor global de R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais). Ciente do cumprimento 
dos trâmites das referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 05 
de abril de 2021. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, 
Decreto

nº 10.024/2021, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, sub-
sidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, através do pregoeiro 
municipal, torna público o Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico nº 003/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, lubrificantes, forneci-
mento de cartão e/ou ticket de combustível, bem como serviços de manutenção preventiva 
e corretiva de veículos e maquinas, para atender a frota do Município de Caculé – Bahia, 
em 2 (dois) Lotes. Realizado no dia 03 de março de 2021, na Sala de Reuniões de Lici-
tações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO 
– Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. 
Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): MV2 SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
30.379.128/001-79 no lote 01 com um percentual de desconto da taxa administrativa total 
de -5,20% totalizando um valor total estimado em R$ 1.564.768,80 (um milhão quinhentos 
e sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) e a empresa 
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
27.284.516/0001-61 no lote 02 com um percentual de desconto da taxa administrativa total 
de -3,00% totalizando um valor total estimado em R$ 620.800,00 (seiscentos e vinte mil e 
oitocentos reais). Ficando o percentual de desconto da taxa administrativa global de -8,20% 
totalizando o valor global estimado desta licitação de R$ 2.185.568,80 (dois milhões cento 
e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos). O pregoeiro ad-
judica o objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 05 de abril de 2021. João Pedro 
Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2021, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 
e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a 
homologação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 003/2021, cujo objeto é a con-
tratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle 
e aquisição de combustíveis, lubrificantes, fornecimento de cartão e/ou ticket de combustível, 
bem como serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e maquinas, para 
atender a frota do Município de Caculé – Bahia, em 2 (dois) Lotes, Realizado no dia 11 de 
março de 2021 na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, locali-
zada a Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e 
sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): MV2 SER-
VIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.379.128/001-79 no lote 01 com um percentual 
de desconto da taxa administrativa total de -5,20% totalizando um valor total estimado em 
R$ 1.564.768,80 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil setecentos e sessenta e 
oito reais e oitenta centavos) e a empresa MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
FROTA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.284.516/0001-61 no lote 02 com um percentual 
de desconto da taxa administrativa total de -3,00% totalizando um valor total estimado em 
R$ 620.800,00 (seiscentos e vinte mil e oitocentos reais). Ficando o percentual de desconto 
da taxa administrativa global de -8,20% totalizando o valor global estimado desta licitação 
de R$ 2.185.568,80 (dois milhões cento e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e oito 
reais e oitenta centavos). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas leis. O prefeito 
homologa esse procedimento licitatório no dia 05 de abril de 2021. Pedro Dias da Silva – 
Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

09 de abril de 2021



O JORNAL DO SUDOESTE 
confirma a autenticidade do (s) documentos (s) 
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais
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O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2021, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 
e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, através do pre-
goeiro municipal, torna público o Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 004/2021, cujo objeto é o Registro de Preços para futura contratação de 
pessoa(s) jurídica(s) visando para agenciamento de viagens, compreendendo serviços de 
agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoramento, programação, 
montagem de roteiros, cotação, reserva, marcação, remarcação ou alteração, cancela-
mento e reembolso, com a entrega de bilhetes de passagens terrestres e aéreas, para 
atender as demandas das secretarias Municipais de Caculé – Bahia, em 2 (dois) Lotes. 
Realizado no dia 11 de março de 2021, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Caculé, localizada na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia, atra-
vés da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) 
a(s) empresa(s): JOTAMAR – COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES RODOVIÁRIO 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.378..830/0001-61 no lote 01 com um percentual de 
desconto da taxa administrativa total de -7,5% totalizando um valor total estimado em R$ 
208.381.53 (duzentos e oito mil trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos) 
e a empresa SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.548.313/0001-04 no lote 02 com um percentual de desconto da taxa administrativa total 
de -3,0% totalizando um valor total estimado em R$ 51.725,27 (cinquenta e um mil sete-
centos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos). Ficando o percentual de desconto da 
taxa administrativa global de -10,5% totalizando o valor global estimado desta licitação de 
R$ 260.106,80 (duzentos e sessenta mil cento e seis reais e oitenta centavos). O pregoeiro 
adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 05 de abril de 2021. João 
Pedro Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2021, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 
e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a 
homologação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2021, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) visando para agencia-
mento de viagens, compreendendo serviços de agenciamento de viagens, compreendendo 
os serviços de assessoramento, programação, montagem de roteiros, cotação, reserva, 
marcação, remarcação ou alteração, cancelamento e reembolso, com a entrega de bilhetes 
de passagens terrestres e aéreas, para atender as demandas das secretarias Municipais de 
Caculé – Bahia, em 2 (dois) Lotes, Realizado no dia 11 de março de 2021 na Sala de Reu-
niões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – 
CENTRO – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.
com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): JOTAMAR – COMÉRCIO DE PEÇAS E 
TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.378..830/0001-61 no 
lote 01 com um percentual de desconto da taxa administrativa total de -7,5% totalizando 
um valor total estimado em R$ 208.381.53 (duzentos e oito mil trezentos e oitenta e um 
reais e cinquenta e três centavos) e a empresa SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.548.313/0001-04 no lote 02 com um percentual de 
desconto da taxa administrativa total de -3,0% totalizando um valor total estimado em R$ 
51.725,27 (cinquenta e um mil setecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos). 
Ficando o percentual de desconto da taxa administrativa global de -10,5% totalizando o 
valor global estimado desta licitação de R$ 260.106,80 (duzentos e sessenta mil cento e 
seis reais e oitenta centavos). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas leis. O 
prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 05 de abril de 2021. Pedro Dias da 
Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2021, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 
e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, através do pre-
goeiro municipal, torna público o Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 005/2021, cujo objeto é o Fornecimento de gêneros alimentícios para 
Merenda Escolar em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
deste Município. Realizado no dia 25 de março de 2021, na Sala de Reuniões de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Ca-
culé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo 
como vencedor(s) a(s) empresa(s): J JOSE NEVES FERREIRA -ME, inscrita no CNPJ sob 
o nº 01.589.296/0001-90 no lotes 01, 03 e 05 com um valor total de R$ 89.260,00 (oitenta 
e nove mil duzentos e sessenta reais), a empresa Luan Nascimento Luz– ME, inscrita no 

CNPJ sob o nº 19.626.560/0001-84 nos lote 02 e 04 valor total de R$ 116.464,00 (cento e de-
zesseis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), a empresa IGUARASSU COMERCIO DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.370.847/0001-70 no lote 06 
valor total de R$ 107.799,00 (cento e sete mil setecentos e noventa e nove reais) e a empresa 
SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 17.991.733/0001-38 nos lotes 07 e 08 valor total de R$ 93.989,50 (noventa e três mil no-
vecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). Ficando o valor global desta licitação 
de R$ 407.458,50 (quatrocentos e sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 
centavos). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 05 de 
abril de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2021, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 
e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a 
homologação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2021, cujo objeto é o For-
necimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar em atendimento as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação deste Município, Realizado no dia 25 de março de 2021 
na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui 
Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.
licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): J JOSE NEVES FERREIRA 
-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.589.296/0001-90 no lotes 01, 03 e 05 com um valor total 
de R$ 89.260,00 (oitenta e nove mil duzentos e sessenta reais), a empresa Luan Nascimen-
to Luz– ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.626.560/0001-84 nos lote 02 e 04 valor total de 
R$ 116.464,00 (cento e dezesseis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), a empresa 
IGUARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.370.847/0001-70 no lote 06 valor total de R$ 107.799,00 (cento e sete mil setecentos e 
noventa e nove reais) e a empresa SDJ SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMEN-
TOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.991.733/0001-38 nos lotes 07 e 08 valor total de 
R$ 93.989,50 (noventa e três mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos). 
Ficando o valor global desta licitação de R$ 407.458,50 (quatrocentos e sete mil quatrocen-
tos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos). Ciente do cumprimento dos trâmites das 
referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 05 de abril de 2021. 
Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 031/2021.

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso X, 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer 
Jurídico com suas ulteriores alterações, ADJUDICA o objeto da Dispensa de Licitação Nº 
031/2021 – Objetivando a prestação de serviços de sessões de fisioterapia adulta e pediátri-
ca em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Lança-se o Ato Formal 
para a contratação de CERFISIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.487.646/0001-07, com sede à Praça Miguel Fernandes, 185, Centro, na cidade 
de Caculé-BA, CEP: 46.300-000, neste ato representada por Bethania Junqueira Mota. Valor 
total da Dispensa: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Comissão Permanente 
de Licitação – 01 de abril de 2021. João Pedro Riberio do Nascimento - Presidente.

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 031/2021.

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso X, da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico com 
suas ulteriores alterações, torna público a Ratificação do Ato da Dispensa de Licitação Nº 
031/2021 – objetivando a prestação de serviços de sessões de fisioterapia adulta e pediátri-
ca em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. O prefeito lança o Ato 
Formal para a contratação de CERFISIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita 
no CNPJ sob o nº 10.487.646/0001-07, com sede à Praça Miguel Fernandes, 185, Centro, 
na cidade de Caculé-BA, CEP: 46.300-000, neste ato representada por Bethania Junqueira 
Mota. Valor total da Dispensa: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), constante 
do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021, devendo ser celebrado 
o contrato com: CERFISIO LTDA, às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 
da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 
01 de abril de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

09 de abril de 2021



O JORNAL DO SUDOESTE 
confirma a autenticidade do (s) documentos (s) 
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

PÁGINA CERTIFICADA

031/2021.

O Prefeito Municipal de Caculé, – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo 
em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Ju-
rídico com suas ulteriores alterações, ante a Dispensa de Licitação nº 031/2021 – Objeto: 
prestação de serviços de sessões de fisioterapia adulta e pediátrica em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Para a contratação de CERFISIO LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.646/0001-07, com sede 
à Praça Miguel Fernandes, 185, Centro, na cidade de Caculé-BA, CEP: 46.300-000, nes-
te ato representada por Bethania Junqueira Mota. A Comissão Permanente de Licitação, 
através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o valor do 
serviço de: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Caculé, 01 de abril de 2021. 
Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO 385/2021
DISPENSA Nº 031/2021

LOCATÁRIO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – LOCADOR(A) – CERFISIO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.646/0001-07, 
com sede à Praça Miguel Fernandes, 185, Centro, na cidade de Caculé-BA, CEP: 46.300-
000, neste ato representada por Bethania Junqueira Mota. OBJETO: prestação de serviços 
de sessões de fisioterapia adulta e pediátrica em atendimento a Secretaria Municipal de 
Saúde deste Município, oriundo da Dispensa de Licitação Nº 031/2021; Data do Contrato 
01/04/2021; Valor do Contrato: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). Vigência 
01/04/2021 à 31/05/2021. Caculé – Bahia, 01 de abril de 2021. Pedro Dias da Silva - Pre-
feito.

09 de abril de 2021
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        PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 

 
 

 

Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/Ba – CEP: 46.300-000 
Telefax: 77 3455-1412 / prefeituradecacule@gmail.com 

 
EXTRATO DE CONTRATOS DE MARÇO DE 2021 

NOME– OBJETO CONTRATO  
VALOR PRAZO MODALIDADE 

LICITAÇÃO 
 Rafaela Da Silva Rodrigues. Constitui objeto 
do presente Contrato a prestação de Serviço 
como Auxiliar de Serviços gerais na secretaria 
de Educação neste município 

 
CONTRATO N° 332-2021 

 
 

R$11.000,00 
 

De 01/03/2021 até 
31/12/2021 NÃO SE APLICA 

Geraldo Rocha Batista. Prestação de serviços 
como motorista, na secretaria de obras neste 
município. 

CONTRATO Nº 333-2021 R$ 11.670,00 De 01/03/2021 ATÉ 
31/12/2021 

NÃO SE APLICA 

LOUISLENE SANTOS ALMEIDA Prestação de 
serviços como AGENTE COMUNITÁRIA DE 
SAUDE lotada no PSF Esther atendendo a 
população  neste município, com carga horária 
de 40 horas semanais. 

CONTRATO Nº334-2021 R$  3.300,00 

De 01/03/2021 até 
31/05/2021 

NÃO SE APLICA 

 Valdemilton Coutinho Rodrigues Prestação de 
serviços como operador de máquinas pesadas, 
para executar suas atividades conforme 
exigências da secretaria de obras e 
saneamento deste Município. Carga horária de 
40 Horas Semanais. 
 

CONTRATO Nº 335-2021 R$ 16.284,00 

De 01/03/2021 ATÉ 
31/12/2021 

NÃO SE APLICA 

Ricardo Da Silva Pereira. Prestação de serviços 
de plantonista como Técnico de Enfermagem 
Coren 001.171.897 na unidade do Centro 
Especializado do COVID-19 neste município. 

CONTRATO Nº 336-2021 R$ 160,00 por plantão 
+40% Insalubridade De 01/03/2021 até 

31/05/2021 

NÃO SE APLICA 

Nadia Stheffane Santos Braga. Prestação de 
Serviço como auxiliar de serviços gerais no PSF 
Esther laboratório, deste Município. Carga 
Horária correspondente a 40 horas semanal 

CONTRATO Nº 337-2021 R$ 3.300,00 
De 01/03/2021 até 

31/05/2021 

NÃO SE APLICA 

Daniele Rodrigues de Souza. Prestação de 
serviços como agente comunitário de saúde 
lotado no  PSF da Água Branca, neste 
município, com carga horária de 40 horas 
semanais 

CONTRATO Nº 338-2021 R$ 3.300,00 

De 22/01/2021até 
31/03/2021 

NÃO SE APLICA 

VALDETE JOSE DE CARVALHO SILVA. Prestação 
de serviços como Auxiliar de serviços gerais no 
povoado da várzea lotado na secretaria de 
obras neste município. 

CONTRATO N°339-2021 R$ 11.000,00 
De 01/03/2021 ATÉ 

31/12/2021 

NÃO SE APLICA 

Lisleide Seles De Lima. Prestação de Serviço 
como Agente Comunitária de Saúde, com 
prestação de serviço de domiciliares, para 
atender as necessidades básicas de saúde no 
PSF Diva, deste Município. Carga Horária 
correspondentes a 40 horas semanais. 

CONTRATO Nº 340-2021 R$ 3.300,00 

De 01/03/2021 ATÉ 
31/05/2021 

NÃO SE APLICA 

Anne Karine Nascimento Brito. Prestação de 
serviços como Fisioterapeuta nº CREFITO 
257596-F com atendimento aos pacientes nas 
unidades de saúde da família, e  dando 
suporte no Centro de Especialidade Covid-19, 
neste município. 

CONTRATO Nº 345-2021 R$ 7.200,00 

01/03/2021 ATÉ 
31/05/2021 

NÃO SE APLICA 

VITOR CARVALHO BRITO. prestação de 
serviços de manutenção e reparo dos 
equipamentos de todos os Postos de Saúde 
incluindo o Centro de Especialidades 
Odontológica CEO. Totalizando 09 unidades de 
saúde neste município. 

CONTRATO Nº346-2021 R$ 15.000,00 

01/03/2021 ATÉ 
31/08/2021 

NÃO SE APLICA 

JOTAEL NOVAIS ALVES. prestação de serviços 
junto a Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente – Semeia, como auxiliar de 
serviços gerais nas atividades da Semeia neste 
Município. 

CONTRATO Nº 347-2021 R$ 4.400,00 

01/03/2021 ATÉ 
30/06/2021 

NÃO SE APLICA 

Allyson Alvares Lima. Prestação de 
serviços de plantonista como motorista 
da unidade do Centro Especializado do 

CONTRATO Nº348-2021 R$ 160,00 por plantão 
+20% 

Insalubridade 

01/03/2021 ATÉ 
31/05/2021 

NÃO SE APLICA 

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 16:45 horas do dia 09/04/2021.
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COVID-19 neste município 
Mayara Almeida Santos Luz.O Objeto do 
presente contrato é a Prestação de serviços de 
plantonista como Médico da unidade do 
SAMU 

CONTRATO Nº349/2021 R$ 1.500,00+20% 
Insalubridade 01/03/2021 até 

31/03/2021 

NÃO SE APLICA 

Mayara Almeida Santos Luz. Prestação de 
serviços de plantonista como Médico da 
unidade do Centro de Covid-19 

CONTRATO Nº350/2021 R$ 1.500,00+20% 01/03/2021 até 
31/03/2021 

NÃO SE APLICA 

Thamires Souza Santos. prestação de serviços 
como Auxiliar de Serviço gerais na Vigilância 
Sanitária lotada na secretaria de saúde 
atendendo a polução  neste município, com 
carga horária de 40 horas semanais. 

CONTRATO Nº351/2021 R$ 3.300,00 

01/03/2021 até 
31/03/2021 

NÃO SE APLICA 

 João Aliomar Pereira Malheiros  
Prestação de serviços Como médicos, 
realizando cirurgias/procedimentos cirúrgicos, 
anestesias e partos a disposição da secretaria 
de saúde. 

CONTRTAO Nº353/2021 

R$25.000,00 

01/03/2021 até 
31/03/2021 

NÃO SE APLICA 

José Norberto Rodrigues. Prestação de serviço 
para manutenção do sistema simplificada de 
abastecimento de água da  comunidade Rio da 
Faca neste Município.  

CONTRTO Nº353-1/2021 

R$ 10.550,00 
01/03/2021 ATÉ 

31/12/2021 

NÃO SE APLICA 

DIELLY PORTO SANTOS: prestação de serviços 
como nutricionista CRN5 15294, com 
atendimento aos pacientes nas unidades de 
saúde da família Com carga horária de 40h 
semanais.  

Contrato nº 353-2/2021 

R$ 6.000,00 

01/03/2021 a 
31/05/2021 

NÃO SE APLICA 

TIAGO RODRIGUES LOPES: Prestação de 
serviços como auxiliar do monitoramento a 
pessoa em isolamento decorrente do COVID-
19 neste município 

Contrato nº 353-3/2021 R$ 3.300,00 
01/03/2021 a 
31/05/2021 

NÃO SE APLICA 

Alessandro Gabriel Sapucaia Pinto: Prestação 
de serviços médicos especializados em 
procedimentos Cirúrgicos, sendo cirurgias de 
auto complexidade, media e pequena 
complexidade, Consultas e acompanhamento 
pré e pós cirurgia, que atenderão aos 
pacientes das Unidades de Saúde da Família, 
neste município, conforme descrito abaixo: 

Contrato nº 353-4/2021 R$ 17.500,00 

01/03/2021 a 
31/03/2021 

NÃO SE APLICA 

Marina Martins Pereira Leal: Prestação de 
serviços de plantonista como Técnica de 
Enfermagem Coren 1621064 no SAMU neste 
município. 

Contrato nº 353-5/2021 R$ 160,00 por plantão 
+20% 

Insalubridade 
01/03/2021 a 
31/03/2021 

NÃO SE APLICA 

HORTENCIA SILLVA BALEEIRO: Prestação de 
serviços de plantonista como enfermeira da 
unidade do Centro Especializado do COVID-19 
neste município. 

Contrato nº 353-13/2021 R$ 250,00 por plantão 
+40% 

Insalubridade 
01/03/2021 a 
31/05/2021 

NÃO SE APLICA 

HORTENCIA SILLVA BALEEIRO: Prestação de 
serviços de plantonista como enfermeira da 
unidade do SAMU neste município 

Contrato nº 353-14/2021 R$ 250,00 por plantão 
+ 20% 

Insalubridade 

01/03/2021 a 
31/05/2021 

NÃO SE APLICA 

Edmilson Pinheiro dos Santos: Constitui objeto 
do presente contrato a Locação de carro pipa 
com motorista, tipo caminhão placa JTM2351, 
cor predominante cinza, Diesel, para 
abastecimento emergencial de água potável 
em diversas comunidades rurais deste 
município 

Contrato nº 353-15/2021 R$ 9.500,00 

01/03/2021 a 
31/04/2021 

NÃO SE APLICA 

Polyanna Brito Dias: prestação de serviço 
como Bioquímica no laboratório Municipal de 
Analises Clinicas a serviço da Secretaria 
Municipal de Saúde deste município com 
carga horária de 40 horas semanais 

Contrato nº 353-16/2021 R$ 6.000,00 

01/03/2021 a 
31/05/2021 

Não se aplica 

JOSEANE REBOUÇAS DOS SANTOS: prestação 
de serviços como Assistente Social na 
Secretaria Municipal de Saúde, realizando 
atendimentos à população e visitas  

Contrato nº  361/2021 R$ 7.752,00 
05/03/2021 a 
05/06/2021 

NÃO SE APLICA 

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 16:45 horas do dia 09/04/2021.
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Domiciliares Com carga horária de 30h 
semanais. 
ANDRE WENER FERNNADES SANTOS: 
Prestação de serviços de plantonista como 
motorista da unidade do SAMU pelo plantão 
de 24h neste município. 

Contrato nº 362/2021 R$ 160,00 por plantão 
+20% 

Insalubridade 
05/03/2021 a 
05/06/2021 

NÃO SE APLICA 

NILZA PINHEIRO DE SOUZA DUARTE: Prestação 
de serviços como técnica em enfermagem 
com o número do Coren 000.950.636 BA, 
Local de trabalho PSF: Diva Fagundes 
atendendo a polução neste município, com 
carga horária de 40 horas semanais 

Contrato nº 363/2021 R$ 2.400,00 

08/03/2021 a 
08/05/2021 

NÃO SE APLICA 

Itajair Tolentino da Cruz Junior: Constitui 
objeto do presente contrato a Locação de 
carro pipa com motorista, tipo caminhão placa 
LCH1J30, cor branca, Diesel, para 
abastecimento emergencial de água potável 
em diversas comunidades rurais deste 
município. 

Contrato nº 363-1/2021 R$ 9.500,00 

08/03/2021 a 
08/05/2021 

Não se aplica 

JEANE CRISTINA NOVAIS MIRANDA: prestação 
de serviço como PROFESSORA nível II para 
suprir a necessidade da escola municipal 
Eleutério Tavares, numa carga horária de 20 
horas, alem de outras funções que vierem a 
ser objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, 
segundo as necessidades da contratante, 
desde que compatíveis com a sua formação 
profissiona 

Contrato nº 365/2021 R$ 4.950,00 

10/03/2021 a 
10/06/2021 

NÃO SE APLICA 

JURANDI ERASMO TEIXEIRA COSTA: Locação 
de veículo tipo passageiro automóvel, placa 
EPB4B52, cor prata, combustível 
gasolina/alcool, com capacidade para 5 
pessoas para transporte de profissionais no 
combate a doenças de chagas em diversas 
comunidades rurais deste município. 

Contrato nº  366/2021 R$ 5.400,00 

10/03/2021 
a10/06/2021 

NÃO SE APLICA 

MAYARA ALMEIDA SANTOS LUZ: prestação de 
serviços médicos clinica geral (CRM 
36545/BA), com atendimentos a serem 
realizados no PSF ADELINA a disposição da 
secretaria de saúde neste município. 

Contrato nº 367/2021 R$ 9.030,00 

10/03/2021 a 
31/03/2021 

NÃO SE APLICA 

LILIANE FARIAS COSTA RODRIGUES: prestação 
de serviço como PROFESSORA nível I para 
suprir a necessidade da Escola Municipal Silvio 
Viana, numa carga horária de 20 horas, alem 
de outras funções que vierem a ser objeto de 
ordens verbais, cartas ou avisos, segundo as 
necessidades da contratante, desde que 
compatíveis com a sua formação profissional 

Contrato nº 369/2021 

R$ 4.359,00 

15/03/2021ª 
15/06/2021 

NÃO SE APLICA 

CARLA DAIANE CARVALHO ALVES: prestação 
de serviço de PROFESSORA Nível I, no Centro 
Da Educação Infantil Gente nova, renovação 
do contrato, pois a mesma está sob Licença 
Maternidade enquadrada no art.10, II, b da 
ADCT além de outras funções que vierem a ser 
objeto de ordens verbais, cartas ou avisos, 
segundo as necessidades da contratante, 
desde que compatíveis com a sua formação 
profissional. 

Contrato nº 369-1/2021 

R$ 8.572,65 

15/03/2021 a 
11/08/2021 

NÃO SE APLICA 

MAURÍCIO XAVIER DOS SANTOS: prestação de 
serviços como operador de máquinas pesadas, 
para executar suas atividades conforme 
exigências da secretaria de obras e 
saneamento deste Município. Carga horária de 
40 Horas Semanais. 

Contrato nº 369-2/2021 

R$ 15.524,10 

15/03/2021 a 
31/12/2021 

NÃO SE APLICA 

Jurandir Correia de Souza: Constitui objeto do 
presente contrato a Locação de caminhão pipa 
com motorista placa HZB9J83 para 

Contrato nº 369-3/2021 
R$ 9.500,00 15/03/2021 a 

15/05/2021 

Não se aplica 



O JORNAL DO SUDOESTE 
confirma a autenticidade do (s) documentos (s) 
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

PÁGINA CERTIFICADA

09 de abril de 2021
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abastecimento emergencial de água potável 
em diversas comunidades rurais deste 
município. 
SILVANA PRATES PIRES: prestação de serviços 
na Família Acolhedora neste município. 
Renovação do contrato, pois a mesma está 
sob Licença Maternidade enquadrada no 
art.10, II, b da ADCT, além de outras funções 
que vierem a ser objeto de ordens verbais, 
cartas ou avisos, segundo as necessidades da 
contratante, desde que compatíveis com a sua 
formação profissional 

Contrato nº 370/2021 

 
 
 
 

R$ 5.421,70 16/03/2021 a 
12/08/2021 

NÃO SE APLICA 

BIANCA DE PÁDUA ARAÚJO MACHADO: 
prestação de serviços como Fonoaudióloga, 
realizando atendimento no Núcleo Florescer, 
deste município, Carga horária de 30 horas 
semanais. 

Contrato nº 371/2021 

 
 

R$ 9.000,00 19/03/2021 a 
19/06/2021 

NÃO SE APLICA 

MARCELO AUGUSTO DA SILVA SANTO: 
prestação de serviço como operador de 
maquinas pesadas no trator agrícola, para 
executar atividades conforme necessidade da 
Secretaria Municipal de desenvolvimento da 
Agricultura e Do Meio Ambiente deste 
Município. Carga horária de 40 Horas 
Semanais. 

Contrato nº 371-1/2021 R$ 15.306,95 19/03/2021 a 
31/12/2021 

Não se aplica 

Natanael Miranda Prates: Constitui objeto do 
presente contrato a Locação de carro pipa 
com motorista, tipo caminhão placa JMU6392, 
cor azul, Diesel, para abastecimento 
emergencial de água potável em diversas 
comunidades rurais deste município 

Contrato: 371-2/2021 R$ 9.500,00 19/03/2021 a 
19/05/2021 

Não se Aplica. 

Patrícia Brito Coutinho Soares: prestação de 
serviços como agente comunitário de saúde, 
lotado no PSF Felinto, neste município, com 
carga horária de 40 horas semanais. 
 

Contrato nº 372/2021 

 
 

R$ 3.300,00 22/03/2021 a 
22/06/2021 

NÃO SE APLICA 

Aprígio Freire Souza Filho: Constitui objeto do 
presente contrato a Locação de carro pipa 
com motorista, tipo caminhão/Tanque placa 
JOY1553, cor predominante branca, Diesel, 
para abastecimento emergencial de água 
potável em diversas comunidades rurais deste 
município. 
 

Contrato nº 373/2021 

 
 
 

R$ 9.500,00 29/03/2021 a 
29/05/2021 

Não se aplica 

João Paulo Fernandes Brito: Objeto: Locação 
de carro com motorista, tipo passageiro placa 
CSB- 7A49 capacidade para 5 pessoas, para 
prestação de serviço com transporte de 
pacientes carentes das comunidades rurais de  
são domingos,  Marruás, Barauna, Água Boa, 
Empuca, Morro Dantas e Lagoa do canto, para 
tratamento de saúde no hospital Nossa 
Senhora Aparecida na sede deste município e 
no PSF da Várzea Grande distrito deste 
município. O veiculo tem que está em bom 
estado de conservação. 

Contrato nº 330/2021 

 
 
 
 
 
 

R$ 5.000,00 
01/03/2021 a 
30/04/2021 

 
 
 
 
 

Não se aplica 

MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA 
HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTE LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no 
CNPJ nº 96.827.563/0001-27, com endereço 
comercial, a Rua da Bolívia, 223 – Quadra P 
Galpão 2 – Granjeras Rurais Presidente 
Vargas, CEP: 41.230-195, Salvador - Bahia, 
representado neste ato pelo o Sr. Ivan Correia 
Da Silva, portador da cédula  de identidade nº 
02.124.402 -25,  emitido  pelo  SSP/BA,  
inscrito  no  CPF  sob  o  n°  232.180.105 -00. 

Contrato nº 360/2021 

 
 
 
 
 

R$ 500.000,00 04/03/2021 a 
31/12/2021 

 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 001/2021 
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OBJETO: aquisição de medicamentos, em 
atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde deste Município, de 
acordo com as especificações constantes no 
Anexo I do Pregão ELETRÔNICO nº 001/2021 e 
ata de registro de preços nº 006/2021. 
ANA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO NEVES, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob o nº 02.201.856/0001-50, com 
endereço comercial Rua Abelardo M. de 
Carvalho, nº 135, Caculé, Bahia, representado 
neste ato pelo o Sr. Silvano Pinho Pereira, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da cédula  de identidade nº 
0896033201, emitido pelo SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o n° 946.090.205-72. OBJETO: 
aquisição de gás liquefeito, em atendimento 
as necessidades das diversas secretarias deste 
Município, conforme descrições da Ata de 
Registro de Preços nº 001/2021 do Edital 
Pregão Presencial nº 001/2021 

Contrato nº 359/2021 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 17.600,00 04/03/2021 a 
31/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2021 

ALMEIDA NEVES COMÉRCIO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, Inscrito no CNPJ nº 
05.261.807/0001-00, com endereço comercial 
PC COSME SANTOS PEREIRA, 150, CENTRO, 
CACULÉ- Bahia. OBJETO: aquisição de material 
de construção, em atendimento as 
necessidades das diversas secretarias deste 
Município, conforme descrições da Ata de 
Registro de Preços nº 003/2021 do Edital 
Pregão Presencial nº 002/2021. 

Contrato nº 355/2021 

 
 
 
 
 

R$ 300.000,00 04/03/2021 a 
31/12/2021 

 
 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/2021 

ELETROFIO EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, Inscrito no CNPJ nº 18.319.768/0001-
98, com endereço comercial R ITUACU, 105, 
CENTRO, TANHAÇÚ- Bahia. OBJETO: aquisição 
de Material Elétrico, em atendimento as 
necessidades das diversas secretarias deste 
Município, conforme descrições da Ata de 
Registro de Preços nº 004/2021 do Edital 
Pregão Presencial nº 002/2021. 

Contrato nº 356/2021 

 
 
 
 

R$ 98.502,00 04/03/2021 a 
31/12/2021 

 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/2021 

V.S DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, Inscrito no CNPJ nº 
16.163.057/0001-41, com endereço comercial 
AV CONEGO MIGUEL MONTEIRO, 646, 
CENTRO, CACULÉ- Bahia. OBJETO: aquisição de 
Material de Construção, em atendimento as 
necessidades das diversas secretarias deste 
Município, conforme descrições da Ata de 
Registro de Preços nº 005/2021 do Edital 
Pregão Presencial nº 002/2021. 

Contrato nº 357/2021 

 
 
 
 
 

R$ 120.000,00 
04/03/2021 a 
31/12/2021 

 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/2021 

ELAINE CRISTINA FERNANDES RODRIGUES, 
pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no 
CNPJ nº 02.756.850/0001-40, com endereço 
comercial AV CONEGO MIGUEL MONTEIRO, 
126, CENTRO, CACULÉ- Bahia. OBJETO: 
aquisição de material de construção, em 
atendimento as necessidades das diversas 
secretarias deste Município. 

Contrato nº 358/2021 

 
 
 

R$ 180.000,00 04/03/2021 a 
31/12/2021 

 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 
002/2021 

TEIA PERFORMANCE E INTELIGÊNCIA DIGITAL 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob o nº 26.589.631/0001-81, 
com endereço comercial Rua da Grécia, 165, 
Edif Serra da Raiz, 504, Comércio, Salvador, 
Bahia, CEP: 40.010-010, representado neste 
ato por pela Srª. Licínia Chaves Santos Filha, 
brasileira, natural de Salvador/BA, divorciada, 

Contrato nº 352/2021 

 
 
 

R$ 92.000,00 01/03/2021 a 
31/12/2021 

 
 
 

CARTA ONVITE Nº 
002/2021 
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nascida em 21/10/1962, empresária, residente 
e domiciliada a Avenida Professor Manoel 
Ribeiro, nº 608, Edif. Atlântico Sul, Bloco B, 
apto 804 – Armação, CEP: 41.750-160, 
Salvador – Bahia. OBJETO: prestação de 
serviços de elaboração do Planejamento 
Estratégico Institucional e consultoria de 32 
horas mensais para implantação deste 
Planejamento na sede do Município de Caculé 
para atender as necessidades da Secretaria de 
administração e Finanças deste Município, 
conforme Edital Convite 002/2021. 

 
CACULÉ – BAHIA – 31 DE MARÇO 2021 

PEDRO DIAS DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 


