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PÁGINA CERTIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021

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 Resultado e Adjudicação da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 015/2021, cujo objeto é o registro de preços para a prestação de serviços gráficos 
e comunicação visual em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Município. Realizado no dia 
06 de julho 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): FREDSON LIMA DE CAR-
VALHO, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 21.829.160/0001-18 no lote 02 com um valor 
total de R$ 70.900,00 (setenta mil e novecetos reais), a empresa RODRIGO DUARTE LIMA-ME, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 25.242.206/0001-59 no lote 03 com um valor toral de R$ 89.000,00 (oi-
tenta e nove 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 01 com um valor global de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito 
mil reais). Ficando o valor global desta licitação o de R$ 217.900,00 (duzento e dezessete mil e novecentos reais). O 
pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 09 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do 
Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021

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 015/2021, 
cujo objeto é o registro de preços para a prestação de serviços gráficos e comunicação visual em atendimento as 
necessidades das diversas Secretarias deste Município. Realizado no dia 06 de julho 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): FREDSON LIMA DE CARVALHO, pessoa jurídica de direito pri-
vado inscrita no CNPJ sob o nº 21.829.160/0001-18 no lote 02 com um valor total de R$ 70.900,00 (setenta mil 
e novecetos reais), a empresa RODRIGO DUARTE LIMA-ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob o nº 25.242.206/0001-59 no lote 03 com um valor toral de R$ 89.000,00 (oitenta e nove 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 01 com um valor global de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). Ficando o valor 
global desta licitação o de R$ 217.900,00 (duzento e dezessete mil e novecentos reais). Ciente do cumprimento dos 
trâmites das referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 09 de julho de 2021. Pedro Dias 
da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021

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 Resultado e Adjudicação da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 019/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de assessoria e consultoria na área de gestão em saúde pública em atendimento as necessidades da secretaria 
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Municipal de Saúde de Caculé-Ba. Realizado no dia 13 de julho 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): MAICON DO NASCIMENTO AMARAL 07266528577, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob o nº 36.447.240/0001-86 com um valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O 
pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 15 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do 
Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021

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 019/2021, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada 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 de Caculé-
-Ba. Realizado no dia 13 de julho 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): MAI-
CON DO NASCIMENTO AMARAL 07266528577, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
36.447.240/0001- 86 com um valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ciente do cumprimento dos trâmites 
das referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 15 de julho de 2021. Pedro Dias da 
Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

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 Resultado e Adjudicação da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 022/2021, cujo objeto é o registro de preços para o fornecimento de materiais e 
equipamentos de informática em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município. Realizado no 
dia 15 de julho 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): G SILVA FERREIRA ELE-
TRODOMÉSTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 26.879.743/0001-77 no 
item 04 com um valor total de R$ 175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais), a empresa EDINAL-
VA MARIA DE OLIVEIRA-ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 08.031.923/0001-12 
nos itens 02, 03, 06 e 11 com um valor total de R$ 162.706,00 (cento e sessenta e dois mil reais) e a empresa MAR-
CONE BARBOSA DE SOUZA INFORMÁTICA-ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o 
nº 15.168.709/0001-78 nos ítens 01, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 e 30 com um valor global de R$ 113.649,45 (cento e treze mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco 
centavos). Ficando o valor global desta licitação o de R$ 451.855,45 (quatrocentos e cinquenta e um mil oitocentos e 
cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. 
Caculé, 20 de julho de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

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 022/2021, 
cujo objeto é o registro de preços para o fornecimento de materiais e equipamentos de informática em atendimento 
as necessidades das diversas secretarias deste Município. Realizado no dia 15 de julho 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): G SILVA FERREIRA ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, pessoa ju-
rídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 26.879.743/0001-77 no item 04 com um valor total de R$ 
175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais), a empresa EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA-ME, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 08.031.923/0001-12 nos itens 02, 03, 06 e 11 com um 
valor total de R$ 162.706,00 (cento e sessenta e dois mil reais) e a empresa MARCONE BARBOSA DE SOUZA 
INFORMÁTICA-ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 15.168.709/0001-78 nos ítens 
01, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 com um valor global 
de R$ 113.649,45 (cento e treze mil seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Ficando o valor 
global desta licitação o de R$ 451.855,45 (quatrocentos e cinquenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e 
quarenta e cinco centavos). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas leis. O prefeito homologa esse proce-
dimento licitatório no dia 20 de julho de 2021. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICPAL DE BRUMADO 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL

LICITAÇÃO N.º 016/2021

PREGÃO PRESENCIAL 

A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a realização de licitação na modalidade Pregão 
Presencial, tipo menor por lote, objetivando a aquisição de suprimentos de Informática e de impressão para 
manutenção dos serviços administrativos da Câmara Municipal de Brumado, cujas quantidades e especi-
ficações encontram-se descritas no anexo I ao instrumento convocatório. O edital, em sua integralidade e 
sem custo, está disponível na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 – Bairro 
Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 12:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 
30 de julho de 2021, às 09:00 horas, no endereço supramencionado. Salete Viana Nogueira – Pregoeira 
Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 – 8601. 

Brumado-BA, 20 de julho de 2021.

SALETE VIANA NOGUEIRA
PREGOEIRA


