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PÁGINA CERTIFICADA

01 de Setembro  de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021

ID nº 890837

O Pregoeiro Municipal designado pelo Decreto nº 012/2021, no uso de suas atribuições, comu-
nica aos interessados que a licitação/PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2021, objetivando o registro 
de preços para a aquisição de cesta básica a serem distribuídas às famílias em maior vulnerabili-
dade social em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste 
Município, prevista para o dia 14/09/2021 às 14h00min, fica suspenso o PREGÃO ELETRÔNICO 
para o dia 16/09/2021 às 10h00min, por motivos de recontagem de prazos mínimos legais devido 
a pontos facultativos e feriados. CACULÉ - BA, 01 de setembro de 2021. João Pedro Ribeiro do 
Nascimento – Pregoeiro Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021

O Pregoeiro Municipal designado pelo Decreto nº 012/2021, no uso de suas atribuições, comu-
nica aos interessados que a licitação/PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2021, objetivando o registro 
de preços para a aquisição de sacolas plásticas em atendimento as necessidades das diversas 
Secretarias deste Município, prevista para o dia 14/09/2021 às 10h30min, fica suspenso o PRE-
GÃO PRESENCIAL para o dia 15/09/2021 às 10h00min, por motivos de recontagem de prazos 
mínimos legais devido a pontos facultativos e feriados. CACULÉ - BA, 01 de setembro de 2021. 
João Pedro Ribeiro do Nascimento – Pregoeiro Municipal.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 081/2021.

A Comissão de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico com suas ulteriores alterações,

ADJUDICA o objeto da Dispensa de Licitação Nº 081/2021 – Objetivando a prestação de 
serviços na realização de 06 encontros de formação continuada como suporte pedagógico às 
atividades de ensino, bem como a realização de 04 plantões de apoio tecnológico sobre ferra-
mentas digitais realizados vias Google Meet em atendimento as necessidades da Secretaria Mu-
nicipal de Educação deste Município. Lança-se o Ato Formal para a contratação de WALLAS 
OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500, pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 
41.654.511/0001-04, com endereço na Travessa 3 Antônio Faustino, nº 22, Bairro Santo Antônio, 
Caetité - BA. Valor global estimado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Comissão de 
Licitação – 10 de agosto de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Presidente da CPL.

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
081/2021.

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico com suas ulteriores alterações, 
torna público a Ratificação do Ato da Dispensa de Licitação Nº 081/2021 – objetivando a prestação 
de serviços na realização de 06 encontros de formação continuada como suporte pedagógico às 
atividades de ensino, bem como a realização de 04 plantões de apoio tecnológico sobre ferramen-
tas digitais realizados vias Google Meet em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação deste Município. O prefeito lança o Ato Formal para a contratação de WALLAS 
OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500, pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 
41.654.511/0001-04, com endereço na Travessa 3 Antônio Faustino, nº 22, Bairro Santo Antônio, 
Caetité - BA. Valor global estimado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), constante do 
respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2021, devendo ser celebrado o contra-
to com: WALLAS OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500, às formalidades de direito público, na forma 
da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 10 
de agosto de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2021.

O Prefeito Municipal de Caculé, – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico com suas

ulteriores alterações, ante a Dispensa de Licitação n 081/2021 – Objeto: Prestação de ser-
viços na realização de 06 encontros de formação continuada como suporte pedagógico às ativi-
dades de ensino, bem como a realização de 04 plantões de apoio tecnológico sobre ferramentas 
digitais realizados vias Google Meet em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação deste Município. Para a contratação de WALLAS OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500, 
pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 41.654.511/0001-04, com endereço 
na Travessa 3 Antônio Faustino, nº 22, Bairro Santo Antônio, Caetité - BA. A Comissão Permanen-
te de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista valor 

global estimado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Caculé, 10 de agosto de 2021. Pedro 
Dias da Silva - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO 767/2021
DISPENSA Nº 081/2021

CANTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADO(A) – WALLAS 
OLIVEIRA ALMEIDA 08261642500, pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 
41.654.511/0001-04, com endereço na Travessa 3 Antônio Faustino, nº 22, Bairro Santo Antônio, 
Caetité - BA. Objeto: Prestação de serviços na realização de 06 encontros de formação continuada 
como suporte pedagógico às atividades de ensino, bem como a realização de 04 plantões de apoio 
tecnológico sobre ferramentas digitais realizados vias Google Meet em atendimento as necessida-
des da Secretaria Municipal de Educação deste Município. Oriundo da Dispensa de Licitação Nº 
081/2021. Ficando o valor global estimado de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Vigência 
10/08/2021 à 31/12/2021. Caculé – Bahia, 10 de agosto de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 082/2021.

A Comissão de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico com suas ulteriores alterações, AD-
JUDICA o objeto da Dispensa de Licitação Nº 082/2021 – Objetivando a confecção de brindes co-
memorativos e personalizados em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste 
Município. Lança-se o Ato Formal para a contratação de NITA ALINE AGUIAR SILVA 85992299580, 
pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 42.380.425/0001-13, com endereço na 
Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº s/n, Bairro Centro, Caetité - BA. Valor global estimado de R$ 
17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais). Comissão de Licitação – 10 de agosto de 2021. 
João Pedro Ribeiro do Nascimento – Presidente da CPL.

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
082/2021.

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico com suas ulteriores alterações, 
torna público a Ratificação do Ato da Dispensa de Licitação Nº 082/2021 – objetivando a con-
fecção de brindes comemorativos e personalizados em atendimento as necessidades das di-
versas Secretarias deste Município. O prefeito lança o Ato Formal para a contratação de NITA 
ALINE AGUIAR SILVA 85992299580, pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob 
o n° 42.380.425/0001-13, com endereço na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº s/n, Bairro 
Centro, Caetité - BA. Valor global estimado de R$ 17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte 
reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021, devendo ser 
celebrado o contrato com: NITA ALINE AGUIAR SILVA 85992299580, às formalidades de direito 
público, na forma da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete 
do Prefeito, 10 de agosto de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2021.

O Prefeito Municipal de Caculé, – Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e no Parecer Jurídico com suas 
ulteriores alterações, ante a Dispensa de Licitação n 082/2021 – Objeto: Confecção de brindes 
comemorativos e personalizados em atendimento as necessidades das diversas Secretarias des-
te Município. Para a contratação de NITA ALINE AGUIAR SILVA 85992299580, pessoa Jurídica 
de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 42.380.425/0001-13, com endereço na Avenida Pre-
sidente Getúlio Vargas, nº s/n, Bairro Centro, Caetité - BA. A Comissão Permanente de Licitação, 
através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista valor global esti-
mado de R$ 17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais). Caculé, 10 de agosto de 2021. 
Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO 768/2021
DISPENSA Nº 082/2021

CANTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ – CONTRATADO(A) – NITA ALI-
NE AGUIAR SILVA 85992299580, pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o n° 
42.380.425/0001-13, com endereço na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº s/n, Bairro Centro, 
Caetité - BA. Objeto: Confecção de brindes comemorativos e personalizados em atendimento as 
necessidades das diversas Secretarias deste Município. Oriundo da Dispensa de Licitação Nº 
082/2021. Ficando o valor global estimado de R$ 17.520,00 (dezessete mil, quinhentos e vinte 
reais). Vigência 10/08/2021 à 31/12/2021. Caculé – Bahia, 10 de agosto de 2021. Pedro Dias da 
Silva - Prefeito.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
587/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ(BA), pessoa jurídica de direito público, estabeleci-
da à Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caculé – Bahia - FONE/FAX (77) 3455-1412, inscrita no 
CNPJ sob n.º 13.676.788/0001-00, neste ato representado pelo Ilm.º Pedro Dias da Silva, Prefeito 
Municipal, doravante denominados CONTRATANTES, e a empresa GRAFICA CAETITE

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.682.975/0001-51, com en-
dereço comercial a Rua Rui Barbosa, nº 55, Centro, Caetité - Bahia, representado neste ato por 
pelo o Sr. Nelson de Souza Cruz, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 
02.125.447-80, emitido pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 127.895.345-00, aqui denomi-
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nado CONTRATADO, firmam o presente termo aditivo ao contrato 587/2021 oriundo do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 014/2021, nos seguintes termos: LEGALIDADE - O presente Termo Aditivo tem 
como base legal o Processo administrativo nº 188/2021, Cláusula 1ª, parágrafo 1º e ainda, art. 65, 
da Lei Federal nº 8.666/1993 e os anexos constantes nos autos do processo administrativo, que 
são partes integrantes desta avença, independente de transcrição. DO OBJETO - O presente termo 
aditivo tem como objeto o acréscimo no valor básico do Contrato objetivando a confecção de ca-
dernos, 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 deste Município, conforme descrições do 
Anexo I do Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021. ACRÉSCIMO - Fica acrescido o percentual 
estimado de 7,2% ao contrato Nº 587/2021, Cláusula quarta, acrescentando ao valor o montante de 
R$ 8.135,50 (oito mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), passando o valor global de 
112.911,50 (cento e doze mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos) para 121.047,00 (cento 
e vinte e um mil e quarenta e sete reais). JUSTIFICATIVA - O presente termo aditivo justifica-se pela 
necessidade de manter o efetivo consumo dos produtos licitados, haja vista, que houve aumento de 
alunos matriculados no Município no ano letivo em curso e ainda manter a transparência em todos 
os seus atos e fatos, visando o cumprimento da legislação vigente. VIGÊNCIA - O presente Termo 
Aditivo passa a vigorar entre as partes a partir de sua assinatura até 31/12/2021. CACULÉ, Estado 
da Bahia, 01 de setembro de 2021. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal-Contratante. GRAFICA 
CAETITE LTDA-Contratada.

01 de Setembro  de 2021


