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PÁGINA CERTIFICADA

10 de novembro de 2021

TERMO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

Referência:
Processo Administrativo nº 203/2021
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 022/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada para varrição de vias públicas, coleta diária de 

resíduos sólidos domiciliares, comercial, público, de feiras livres (inclusive podas de árvores), ma-
nutenção e conservação de praças e jardins, incluindo a limpeza, conservação das plantas em toda 
zona urbana do município e no povoado de várzea grande, Em 01 (um) Lote, conforme especifica-
ções constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

O Prefeito do Município de Caculé, no uso das suas atribuições legais, em respeito aos princí-
pios gerais de direito público,

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do Processo 19167e21 do TCM/BA, bem como 
a necessidade de readequação do instrumento convocatório;

CONSIDERANDO que, por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o interesse 
público poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada;

CONSIDERANDO a ausência de prejuízo aos interessados, bem como o princípio da suprema-
cia do interesse público, resolve:

REVOGAR o Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 022/2021, determinando, oportunamen-
te, a confecção de novo instrumento convocatório para o mesmo objeto.

Dê-se ciência aos licitantes.
Publique-se.

Caculé, 09 de novembro de 2021.

________________________________
Pedro Dias da Silva
Prefeito de Municipal

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021

A Prefeitura Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei nº 
8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.650/2021, por meio do Pregoeiro Municipal, torna público o Re-
sultado e ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 026/2021, cujo objeto é 
a contratação de empresa, objetivando a aquisição de mangueiras luminosas, em cores variadas, 
para utilização na decoração/ornamentação natalina do município de CACULÉ/BA. Realizado no 
dia 05 de novembro 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 a empresa: 
ELETROFIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 18.319.768/0001-
98, no lote único, com um valor total de R$ 86.999,80 (oitenta e seis mil e novecentos e noventa 
e nove reais e oitenta centavos). Ficando o valor global desta licitação o de R$ 86.999,80 (oitenta 
e seis mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). O pregoeiro adjudica o objeto 
desta licitação a referida empresa. Caculé, 10 de novembro de 2021. Breno Calasans Costa Ribeiro 
– Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021

A Prefeitura 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, por meio do Prefeito Municipal, torna pública a HOMO-
LOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 026/2021, cujo objeto é a contratação 
de empresa, objetivando a aquisição de mangueiras luminosas, em cores variadas, para utilização 
na decoração/ornamentação natalina do município de CACULÉ/BA. Realizado no dia 05 de novem-
bro 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 a empresa: ELETROFIO EI-
RELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 18.319.768/0001-98, no lote único, 
com um valor total de R$ 86.999,80 (oitenta e seis mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta 
centavos). Ficando o valor global desta licitação o de R$ 86.999,80 (oitenta e seis mil e novecentos 
e noventa e nove reais e oitenta centavos). O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 
10 de novembro de 2021. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.
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