19 de outubro de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021
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 que será realizado o
PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2021, tendo como objeto: contratação de empresa, objetivando a
aquisição de mangueiras luminosas, em cores variadas, para utilização na decoração/ornamentação natalina do município de CACULÉ/BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, que será realizado no dia 05 de novembro de 2021, às 09h00min,
na sede desta Prefeitura. Aos interessados, o Edital estará à disposição na íntegra no link: 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 Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos
deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 19 de outubro de 2021.
Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021
CREDENCIAMENTO
O Município de Caculé - Bahia, em consonância com o art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/1993 e
Decreto Municipal n° 1.722/21, torna público que será realizada a CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021
para fins de CREDENCIAMENTO de Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil na forma de Banco múltiplo, Comercial ou Cooperativo e Cooperativa de Crédito,
para, sob demanda, realizar a prestação de serviços de recolhimento de tributos, impostos, taxas,
dívida ativa e demais receitas públicas devidas a esta municipalidade, através de Documentos de
Arrecadação Municipal (DAM), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. O recebimento dos documentos se
dará entre os dias de 20/10/2021 a 04/11/2021 das 08:00hs às 17:00hs, e no dia 05/11/2021 das
08:00hs às 10:30hrs, na sede desta Prefeitura. A Abertura dos envelopes e julgamento acontecerá
no dia 05/11/2021 às 10:30hrs. Edital e Anexos estão disponíveis na integra em: Editais de Licitações - 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. Outros atos referentes a este
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé – Bahia, 19 de outubro de 2021.
João Pedro Ribeiro do Nascimento – Presidente da Comissão de Licitação.
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