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PÁGINA CERTIFICADA

07 de junho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 016/2021

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, subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público queo PREGÃO PRE-
SENCIAL nº 016/2021, tendo como objeto o registro de Preços para a prestação de serviços de 
hospedagem em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Município, (conforme 
termo de referência), que seria realizado no dia 14 de junho de 2021, às 10h00min, na sede desta 
Prefeitura fica SUSPENSO para o dia 16/06/2021 no mesmo local e horário. Saliento que a suspen-
são se dá por motivo de conveniência a administração pública. 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 E-mail: licitacao@cacule.
ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/
BA, 07 de junho de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021

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 pregoeiro municipal, torna público 
o Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2021, cujo objeto é 
o registro de preços para a aquisição de material odontológico, insumos hospitalares, medicamentos 
e equipamentos instrumentais em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
deste Município. Realizado no dia 18 de maio de 2021, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefei-
tura Municipal de Caculé, localizada na Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia, através da 
plataforma licitaçõese sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): 
BRASMEDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.197.423/0001- 05, nos lotes 01, 02 e 04 com um valor total de R$ 256.499,00 (duzentos e cin-
quenta e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais); PRATES PRODUTOS MEDICOS ODON-
TOLOGICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.778.471/0001-32, nos lotes 03, 05, 06 e 09 com 
um valor total de R$ 1.268.490,00 (um milhão duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa 
reais); SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.841.791/0001-00, 
nos lotes 07, 10 e 13 com um valor total de R$ 1.205.000,00 (um milhão duzentos e cinco mil reais); 
BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
15.229.287/0001-01, nos lotes 08 e 12 com um valor total de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) 
e a empresa BA DIAGNOSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.599.440/0001-68, no lote 11 
com um valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Ficando o valor global desta 
licitação de R$ 2.844.489,00 (dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta 
e nove reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 28 de maio 
de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021

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 013/2021, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de 
material odontológico, insumos hospitalares, medicamentos e equipamentos instrumentais em aten-
dimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, Realizado no dia 18 
de maio 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): BRASMEDICA COMERCIAL DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.197.423/0001-05, nos lotes 01, 
02 e 04 com um valor total de R$ 256.499,00 (duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e noven-
ta e nove reais); PRATES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o nº 20.778.471/0001-32, nos lotes 03, 05, 06 e 09 com um valor total de R$ 1.268.490,00 (um 
milhão duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa reais); SMV COMERCIAL FARMA-
CEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.841.791/0001-00, nos lotes 07, 10 e 13 com um valor 
total de R$ 1.205.000,00 (um milhão duzentos e cinco mil reais); BAHIA MEDIC COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 15.229.287/0001-01, nos lotes 08 
e 12 com um valor total de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) e a empresa BA DIAGNOSTICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.599.440/0001-68, no lote 11 com um valor total de R$ 22.500,00 
(vinte e dois mil e quinhentos reais). Ficando o valor global desta licitação de R$ 2.844.489,00 (dois 
milhões oitocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais). Ciente do cumpri-
mento dos trâmites das referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 28 de 
maio de 2021. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021

O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto nº 
10.024/2021, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente 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 Eletrônico nº 014/2021, cujo objeto é a 
contratação de empresa para a confecção de cadernos, cadernetas, agendas e venda de materiais 
de escritório, destinados a compor o kit escolar dos alunos do ensino municipal e jornada pedagógica 
para o ano letivo de 2021 em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação des-
te Município. Realizado no dia 21 de maio de 2021, na Sala de Reuniões de Licitações 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): 
GRAFICA CAETITE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.682.975/0001-51, com um valor total de R$ 
112.911,50 (cento e doze mil novecentos e onze reais e cinquenta centavos). O pregoeiro adjudica o 
objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 01 de junho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nasci-
mento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021

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, subsidiaria-
mente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a homologação da 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2021, cujo objeto é a contratação de empresa 
para a confecção de cadernos, cadernetas, agendas e venda de materiais de escritório, destina-
dos a compor o kit escolar dos alunos do ensino municipal e jornada pedagógica para o ano letivo 
de 2021 em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município, 
Realizado no dia 21 de maio 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): GRA-
FICA CAETITE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.682.975/0001-51, com um valor total de R$ 
112.911,50 (cento e doze mil novecentos e onze reais e cinquenta centavos). Ciente do cumpri-
mento dos trâmites das referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 01 
de junho de 2021. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.


