
SUPLEMENTO ESPECIAL

PUBLICAÇÕES LEGAIS
Atos oficiais / Contas 
Públicas/ Licitações/

Contratações/ Instrumento 
de Gestão Fiscal

Brumado, de 16 de Abril de 2021                              Edição Diária

PREFEITURA MUNNICIPAL DE CACULÉ

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

PÁGINA CERTIFICADA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 
012/2021

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidi-
ariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será 
realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº 012/2021, tendo como objeto a prestação de serviços 
laboratoriais de análises clínicas com: disponibilização exclusiva de equipamentos em regime de 
comodato, disponibilização de reagentes (kits), manutenção preventiva e corretiva em todos os 
equipamentos do laboratório, controle de qualidade interno e externo e fornecimento de vidrarias 
e utensílios destinados ao bom funcionamento do laboratório. Tendo como objetivo atender aos 
pacientes internos, atenção básica, ambulatoriais ou de urgência e emergência em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde deste Município, (conforme termo de referência), que será real-
izado no dia 29 de abril de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital 
estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Cac-
ulé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé 
- Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua 
Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/ BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via 
E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Ofi-
cial do Município. Caculé/BA, 16 de abril de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 
013/2021

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidi-
ariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será 
realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2021, tendo como objeto o registro de preços para o 
fornecimento de produtos de padaria em atendimento as necessidades de todas as Secretarias deste 
Município. Tendo como objetivo atender aos pacientes internos, atenção básica, ambulatoriais ou 
de urgência e emergência, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 29 de abril 
de 2021, às 14h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na 
íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.
ba.gov.br) e/ ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.
ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, 
Centro – Caculé/ BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via Email: licitacao@
cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. 
Caculé/BA, 16 de abril de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.


