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PÁGINA CERTIFICADA

12 de Janeiro de 2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 ID nº 917136

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021, Lei Complemen-
tar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, 
torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 001/2022, tendo como objeto a contra-
tação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de internet trânsito de dados 
IP (link dedicado) full duplex fibra ótica, com INSTALAÇÃO da rede, para atender as secretarias 
Municipais de Caculé, conforme especificações constantes do termo de referência – Anexo I deste 
edital, que será realizado no dia 25 de janeiro de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, 
através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. 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 janeiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 - SRP

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021, Lei Complemen-
tar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, 
torna público que, o Pregão Eletrônico nº 026/2021, realizado no dia 06 de janeiro de 2022 às 
09h00min, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br, cujo o objeto era o Registro de Preços 
para a aquisição futura/eventual de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades das di-
versas secretarias deste Município, conforme quantidades, condições e especificações constantes 
neste Edital e seus anexos, restou-se FRACASSADA em razão da inabilitação/desclassificação 
dos participantes que acudiram o certame, por não atenderem todas as exigências do instrumento 
convocatório. Caculé/BA, 12 de janeiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

ADJUDICA ÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 003/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, 
e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades do art. 25, II, C/C art. 13 da Lei nº 
8.666/93, Lei 14.039/2020 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO Nº 003/2022 – ADJUDICA o objetivando a prestação de serviços de assessoria contábil, 
comtemplando: disponibilização de profissional (Contador) in–loco para acompanhamento da 
execução contábil, em que a Prefeitura Municipal deverá suportar o pessoal de apoio próprios de 
seu quadro; acompanhamento da execução contábil, incluindo o acompanhamento de auditorias 
externas dos Tribunais de Contas e Órgãos de Controle, realização de auditorias mensais, supor-
tando o controle interno nas atividades de execução contábil, consultoria contábil; Treinamento de 
pessoal de apoio e técnicos da contabilidade; serviços de Consultoria Contábil, envolvendo a área 
financeira, patrimonial e administrativa, nas áreas de compras, almoxarifado e pessoal; elaboração 
de Relatórios de Gestão Fiscal e de Execução Orçamentária, e suporte realização de Audiências 
Públicas; Resposta a diligências Mensais e Anuais, Analise de Projetos de Lei e afins relacionadas 
a atividade financeira contábil do município; Prestação de Contas – Conselhos Municipais ( Saúde, 
Fundeb, Ass. Social); consultoria nas áreas administrativas, Consultoria em prestação de contas 
de Convênios, Federal e Estadual (Patrimônio, Compras, Controle Interno, Almoxarifado, RPPS); 
além dos serviços de Suporte a elaboração do PPA, LDO(s) e LOA(s) e Balanço Anual. Mediante 
exposto lanço ato formal para a contratação direta com a empresa ÁGIL CONSULTORIA MUNICI-
PAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.093.350.350/0001-99, com 
sede na Av. Fortaleza, 480, Candeias, Vitória da Conquista- Ba, CEP 45.028- 524. Valor global do 
objeto Adjudicado é de: R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), sendo paga, mensal-
mente, a quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) mensais, além de parcela anual, vencível 
no mês de outubro, correspondentes a elaboração da LDO, LOA e PPA no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), e Balanço Anual, vencíveis em dezembro, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil re-
ais), inclusos impostos, taxas, pessoal capacitados e materiais necessários. Comissão Permanen-
te de Licitação, 03 de janeiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da Comissão.

RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 003/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o art. 25, 
II, C/C art. 13 da Lei nº 8.666/93, Lei 14.039/2020 e suas posteriores alterações, torna público 
a ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 003/2022, conforme parecer da Comissão 
Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem for-
malizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com 
ÁGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
07.093.350.350/0001-99, com sede na Av. Fortaleza, 480, Candeias, Vitória da Conquista- Ba, 
CEP 45.028-524. OBJETO: Prestação de serviços de assessoria contábil, comtemplando: dispo-

nibilização de profissional (Contador) in–loco para acompanhamento da execução contábil, em que 
a Prefeitura Municipal deverá suportar o pessoal de apoio próprios de seu quadro; acompanhamento 
da execução contábil, incluindo o acompanhamento de auditorias externas dos Tribunais de Contas 
e Órgãos de Controle, realização de auditorias mensais, suportando o controle interno nas atividades 
de execução contábil, consultoria contábil; Treinamento de pessoal de apoio e técnicos da contabi-
lidade; serviços de Consultoria Contábil, envolvendo a área financeira, patrimonial e administrativa, 
nas áreas de compras, almoxarifado e pessoal; elaboração de Relatórios de Gestão Fiscal e de Exe-
cução Orçamentária, e suporte realização de Audiências Públicas; Resposta a diligências Mensais e 
Anuais, Analise de Projetos de Lei e afins relacionadas a atividade financeira contábil do município; 
Prestação de Contas – Conselhos Municipais (Saúde, Fundeb, Ass. Social); consultoria nas áreas 
administrativas, Consultoria em prestação de contas de Convênios, Federal e Estadual (Patrimônio, 
Compras, Controle Interno, Almoxarifado, RPPS); além dos serviços de Suporte a elaboração do 
PPA, LDO(s) e LOA(s) e Balanço Anual. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 238.000,00 
(duzentos e trinta e oito mil reais), sendo paga, mensalmente, a quantia de R$ R$ 19.000,00 (de-
zenove mil reais) mensais, além de parcela anual, vencível no mês de outubro, correspondentes a 
elaboração da LDO, LOA e PPA no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e Balanço Anual, vencíveis 
em dezembro, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inclusos impostos, taxas, pessoal capaci-
tados e materiais necessários, constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 
003/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: ÁGIL CONSULTORIA MUNICIPAL 
LTDA. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obede-
cendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi 
aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 2022. Pedro Dias da 
Silva - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
003/2022

O Prefeito Municipal de Caculé, BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que 
foram cumpridas todas as formalidades do art. 25, II, C/C art. 13 da Lei nº 8.666/93, Lei 14.039/2020 
e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação Nº 003/2022 – Objetivando a 
prestação de serviços de assessoria contábil, comtemplando: disponibilização de profissional (Con-
tador) in–loco para acompanhamento da execução contábil, em que a Prefeitura Municipal deverá 
suportar o pessoal de apoio próprios de seu quadro; acompanhamento da execução contábil, in-
cluindo o acompanhamento de auditorias externas dos Tribunais de Contas e Órgãos de Controle, 
realização de auditorias mensais, suportando o controle interno nas atividades de execução contábil, 
consultoria contábil; Treinamento de pessoal de apoio e técnicos da contabilidade; serviços de Con-
sultoria Contábil, envolvendo a área financeira, patrimonial e administrativa, nas áreas de compras, 
almoxarifado e pessoal; elaboração de Relatórios de Gestão Fiscal e de Execução Orçamentária, e 
suporte realização de Audiências Públicas; Resposta a diligências Mensais e Anuais, Analise de Pro-
jetos de Lei e afins relacionadas a atividade financeira contábil do município; Prestação de Contas 
– Conselhos Municipais (Saúde, Fundeb, Ass. Social); consultoria nas áreas administrativas, Con-
sultoria em prestação de contas de Convênios, Federal e Estadual (Patrimônio, Compras, Controle 
Interno, Almoxarifado, RPPS); além dos serviços de Suporte a elaboração do PPA, LDO(s) e LOA(s) 
e Balanço Anual. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o 
processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com ÁGIL CONSULTORIA 
MUNICIPAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.093.350.350/0001-99, 
com sede na Av. Fortaleza, 480, Candeias, Vitória da Conquista- Ba, CEP 45.028-524. A Comissão 
Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em 
vista o Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), sen-
do paga, mensalmente, a quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) mensais, além de parcela 
anual, vencível no mês de outubro, correspondentes a elaboração da LDO, LOA e PPA no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e Balanço Anual, vencíveis em dezembro, no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), inclusos impostos, taxas, pessoal capacitados e materiais necessários. Gabinete do 
Prefeito, 03 de janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 026/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação:
MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022. CONTRATAN-

TE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00 e coparticipação do 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30. CONTRATADO: ÁGIL 
CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA, CNPJ nº 07.093.350.350/0001-99. OBJETO: prestação de ser-
viços de assessoria contábil, comtemplando: disponibilização de profissional (Contador) in–loco para 
acompanhamento da execução contábil, em que a Prefeitura Municipal deverá suportar o pessoal 
de apoio próprios de seu quadro; acompanhamento da execução contábil, incluindo o acompanha-
mento de auditorias externas dos Tribunais de Contas e Órgãos de Controle, realização de auditorias 
mensais, suportando o controle interno nas atividades de execução contábil, consultoria contábil; 
Treinamento de pessoal de apoio e técnicos da contabilidade; serviços de Consultoria Contábil, en-
volvendo a área financeira, patrimonial e administrativa, nas áreas de compras, almoxarifado e pes-
soal; elaboração de Relatórios de Gestão Fiscal e de Execução Orçamentária, e suporte realização 
de Audiências Públicas; Resposta a diligências Mensais e Anuais, Analise de Projetos de Lei e afins 
relacionadas a atividade financeira contábil do município; Prestação de Contas – Conselhos Munici-
pais (Saúde, Fundeb, Ass. Social); consultoria nas áreas administrativas, Consultoria em prestação 
de contas de Convênios, Federal e Estadual (Patrimônio, Compras, Controle Interno, Almoxarifado, 
RPPS); além dos serviços de Suporte a elaboração do PPA, LDO(s) e LOA(s) e Balanço Anual. 
VALOR TOTAL: R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), sendo paga, mensalmente, a 
quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) mensais, além de parcela anual, vencível no mês 
de outubro, correspondentes a elaboração da LDO, LOA e PPA no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), e Balanço Anual, vencíveis em dezembro, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inclusos 
impostos, taxas, pessoal capacitados e materiais necessários. ASSINATURA: 03 de janeiro de 2022. 
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.
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