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PÁGINA CERTIFICADA

14 de junho de 2021

AVI SO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL - Nº 018/2021

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, subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que o 
PREGÃO PRESENCIAL nº 018/2021, tendo como objeto o registro de preços para prestação 
de serviços de implantação de pintura de sinalização viária nas Ruas do Município de Cacu-
lé em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento deste 
Município, (conforme termo de referência), que seria realizado no dia 15 de junho de 2021, às 
10h00min, na sede desta Prefeitura fica SUSPENSO para o dia 15/06/2021 Às 14h00min, no 
mesmo local. Saliento que a suspensão se dá por motivo de Conveniência da Administração. 
Aos interessados o Edital encontra-se à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Municí-
pio - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparên-
cia - Prefeitura

Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor com-
petente, 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, 11 de junho de 2021. 
Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVI SO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESEN-
CIAL - Nº 019/2021

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, subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que o 
PREGÃO PRESENCIAL nº 019/2021, tendo como objeto a contratação de empresa especia-
lizada para a prestação de serviços de assessoria e consultoria na área de gestão em saúde 
pública em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, 
(conforme termo de referência), que seria realizado no dia 15 de junho de 2021, às 14h00min, 
na sede desta Prefeitura fica SUSPENSO por tempo indeterminado. Saliento que a suspensão 
se dá por motivo de Conveniência da Administração e revisão do termo de referência. Aos 
interessados uma nova data será publicada 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 com-
petente, 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, 11 de junho de 2021. 
Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021

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 o fornecimento de refeições e quentinhas/marmitex, para 
atender a todas as secretarias do Município. Realizado no dia 14 de maio 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): INDYARA PE-
REIRA DA SILVA 03551913501, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
34.145.509/0001- 44, no item 02, com um valor global de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil 
e duzentos reais); ANELITO PEREOIRA LEITE, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.868.557/0001-81, no item 03, com um valor global de R$ 97.200,00 (noventa 
e sete mil e duzentos reais); JUAREZ ALVARES FERNANDES, pessoa jurídica de direito pri-
vado inscrita no CNPJ sob o nº 07.528.546/0001-69, no item 01, com um valor global de R$ 
97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais); CLEUSA DA SILVA PEREIRA, portadora do 
Registro Geral ‘RG’ sob o nº 08.103.452-00 SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº 465.666.195-34, 
no item 04, com um valor global de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais); MARIA PEREIRA 
LADEIA TEIXEIRA, portadora do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 10.074.756-68 SSP/BA, inscrita 
no CPF sob o nº 016.757.225- 36, no item 07, com um valor global de R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais); LUCIENE XAVIER LOPES, portadora do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 05.088.774-
09 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 499.956.695087, no item 06, com um valor global de R$ 
34.000,00 (trinta e quatro mil reais); MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA, portadora do 
Registro Geral ‘RG’ sob o nº 06892812-26 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 603.441.135-15, 
no item 05, com um valor global de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) e JOÃO 
PEREIRA COSTA, inscrito no CPF sob o nº 317.573.245-34, no item 08, com um valor global de 
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Ficando o valor global desta licitação o de R$ 476.100,00 
(quatrocentos e setenta e seis mil e cem reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação 
a referida empresa. Caculé, 14 de maio. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro Mu-
nicipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021

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 mo-
dalidade Pregão Presencial nº 014/2021, cujo objeto é a Registro de preços para o Registro de 
Preços para o fornecimento de refeições e quentinhas/marmitex, para atender a todas as secre-
tarias do Município, Realizado no dia 14 de maio 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): INDYARA PEREIRA DA SILVA 03551913501, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 34.145.509/0001- 44, no item 02, com um 
valor global de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais); ANELITO PEREOIRA LEITE, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 22.868.557/0001-81, no item 03, 
com um valor global de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais); JUAREZ ALVARES 
FERNANDES, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 07.528.546/0001-69, 
no item 01, com um valor global de R$ 97.200,00 (noventa e sete mil e duzentos reais); CLEUSA 
DA SILVA PEREIRA, portadora do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 08.103.452-00 SSP/PR, inscrita 
no CPF sob o nº 465.666.195-34, no item 04, com um valor global de R$ 52.000,00 (cinquenta 
e dois mil reais); MARIA PEREIRA LADEIA TEIXEIRA, portadora do Registro Geral ‘RG’ sob o 
nº 10.074.756-68 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 016.757.225-36, no item 07, com um valor 
global de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); LUCIENE XAVIER LOPES, portadora do Registro 
Geral ‘RG’ sob o nº 05.088.774- 09 SSP/BA, inscrita no CPF sob o nº 499.956.695087, no item 06, 
com um valor global de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais); MARIA DO SOCORRO SANTOS 
SOUZA, portadora do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 06892812-26 SSP/BA, inscrita no CPF sob o 
nº 603.441.135-15, no item 05, com um valor global de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 
reais) e JOÃO PEREIRA COSTA, inscrito no CPF sob o nº 317.573.245-34, no item 08, com um 
valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Ficando o valor global desta licitação o de R$ 
476.100,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e cem reais). Ciente do cumprimento dos trâmites 
das referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 14 de maio de 2021. 
Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.
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