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PÁGINA CERTIFICADA

01 de julho de 2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021

O Município de Caculé/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei nº 
8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.650/2021, através do pregoeiro municipal, torna público o Re-
sultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 020/2021, cujo objeto é o 
Registro de preços para a prestação de serviços na confecção de camisas de malha e tecidos em 
atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município. Realizado no dia 21 de 
junho 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): 
MARLI DA SILVA COSTA DOS SANTOS-ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
o nº 11.322.825/0001-49 nos lotes 01 e 03 com um valor global de R$ 236.000,00 (duzetos e trinta 
e seis mil reais) e a empresa PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - ME, pessoa jurídica de direito pri-
vado inscrita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30 no lote 02 com um valor global de R$ 74.900,00 
(setenta e quatro mil e novecentos reais). Ficando o valor global desta licitação o de R$ 310.900,00 
(trezentos e dez mil e novecentos reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida 
empresa. Caculé, 01 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021

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 020/2021, cujo objeto é o Registro de preços para a prestação de serviços na confec-
ção de camisas de malha e tecidos em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste 
Município. Realizado no dia 21 de junho 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): MARLI DA SILVA COSTA DOS SANTOS-ME, pessoa jurídica de direi-
to privado inscrita no CNPJ sob o nº 11.322.825/0001-49 nos lotes 01 e 03 com um valor global de 
R$ 236.000,00 (duzetos e trinta e seis mil reais) e a empresa PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - 
ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30 no lote 02 com 
um valor global de R$ 74.900,00 (setenta e quatro mil e novecentos reais). Ficando o valor global 
desta licitação o de R$ 310.900,00 (trezentos e dez mil e novecentos reais)). Ciente do cumprimento 
dos trâmites das referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 01 de julho 
de 2021. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.


