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PÁGINA CERTIFICADA

11 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

O Município de CACULÉ-BA torna público, para conhecimento dos interessados, que será re-
alizada a licitação no dia 26 de novembro de 2021 ás 8h30min na modalidade Tomada de Preços 
n° 001/2021, Processo Administrativo Nº 209/2021, tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA POR 
LOTE, a realizar-se em sua sede, em sessão pública, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e alte-
ração posteriores, objetivando a contratação de empresa(as) especializada(as) para execução de 
obra e serviços de engenharia de Reformas nas Escolas Municipais, no Município de Caculé - Bahia, 
do tipo menor preço por lote, cada lote contendo uma escola, de acordo com os descritos nos ane-
xos que integram este respectivo Edital. 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 E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os 
demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 11 de no-
vembro de 2021. Presidente da CPL: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI

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 a licitação na moda-
lidade Pregão Presencial Nº 027/2021, objeto: contratação de empresa, objetivando a aquisição de 
bancos de jardim a serem instalados nas praças deste município, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, foi declarada DESERTA, por ausência de 
participantes/interessados. Diante da ausência de participantes, fica designada nova data de abertu-
ra para o dia 25 de novembro de 2021 às 09h00min. 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 E-mail: licitacao@cacu-
le.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/
BA, 11 de novembro de 2021. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.


