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20 de Janeiro de 2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022

ID nº 918425

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 Comple-
mentar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alte-
rações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 003/2022, tendo como objeto a 
contratação de empresa (as) para a confecção de cadernos, agendas e garrafas personalizadas e 
aquisição de materiais de expediente, destinados a compor o kit escolar dos professores da rede 
municipal de ensino no ano letivo de 2022, em atendimento as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Educação deste município, conforme condições, especificações e quantidades constantes 
no edital e seus anexos, que será realizado no dia 01 de fevereiro 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, 19 de janeiro de 2021. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

ID nº 918439

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 004/2022, tendo como objeto a contra-
tação de empresa (as) para a confecção de cadernos e agendas personalizadas e aquisição de 
materiais de expediente, destinados a compor o kit escolar dos alunos da rede municipal de ensi-
no no ano letivo de 2022, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
deste município, conforme condições, especificações e quantidades constantes no edital e seus 
anexos, que será realizado no dia 01 de fevereiro de 2022, às 14h00min, 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, 19 de janeiro de 2021. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

ID nº 918519

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 Comple-
mentar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores al-
terações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 005/2022, tendo como objeto 
o registro de preços para a aquisição futura/eventual de gêneros alimentícios, em atendimento 
as necessidades das diversas secretarias deste município, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, que será realizado no dia 02 de fevereiro 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, 19 de janeiro de 2021. Pregoeiro: Breno 
Calasans Costa Ribeiro.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO Nº 027/2022

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e no Parecer Jurídico, AD-
JUDICA o objeto da Dispensa de Licitação Nº 027/2022 – Objetivando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática (com-
putadores, notebooks e demais equipamentos), com exceção de impressoras, em atendimento 
às necessidades das diversas Secretarias Municipais. Lança-se o Ato Formal para a contratação 
de MARCONE BARBOSA DE SOUZA INFORMATICA ME, pessoa jurídica de direito privado, 
Inscrita no CNPJ sob o n° 15.168.709/0001-78, com endereço comercial na Rua Santos Dumon’t, 
48, Centro, Caculé-BA, CEP 46300-000. Valor global da Dispensa: R$ 17.400,00 (dezessete mil 
e quatrocentos reais), em parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e 
cinquenta reais). Comissão Permanente de Licitação – 03 de janeiro de 2022. Breno Calasans 

Costa Ribeiro - Presidente.

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
027/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a 
Ratificação do Ato da Dispensa de Licitação Nº 027/2022 – Objetivando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática (com-
putadores, notebooks e demais equipamentos), com exceção de impressoras, em atendimento às 
necessidades das diversas Secretarias Municipais. O prefeito lança o Ato Formal para a contratação 
de MARCONE BARBOSA DE SOUZA INFORMATICA ME, pessoa jurídica de direito privado, Ins-
crita no CNPJ sob o n° 15.168.709/0001-78, com endereço comercial na Rua Santos Dumon’t, 48, 
Centro, Caculé-BA, CEP 46300-000. Valor global da Dispensa: R$ 17.400,00 (dezessete mil e qua-
trocentos reais), em parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquen-
ta reais), constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022, devendo 
ser celebrado o contrato com a empresa: MARCONE BARBOSA DE SOUZA INFORMATICA ME. 
Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo 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 - Pre-
feito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022

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, ante a Dis-
pensa de Licitação nº 027/2022 – Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção de equipamentos de informática (computadores, notebooks e demais 
equipamentos), com ereção de impressoras, em atendimento às necessidades das diversas Se-
cretarias Municipais, HOMOLOGA o presente processo para a contratação de MARCONE BAR-
BOSA DE SOUZA INFORMATICA ME, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ sob o 
n° 15.168.709/0001-78, com endereço comercial na Rua Santos Dumon’t, 48, Centro, Caculé-BA, 
CEP 46300-000. A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as 
medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global da Dispensa: R$ 17.400,00 (dezessete mil e qua-
trocentos reais), em parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta 
reais). Caculé, 03 de janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 146/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: MO-
DALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2022. CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: MAR-
CONE BARBOSA DE SOUZA INFORMATICA ME, CNPJ nº 15.168.709/0001-78. OBJETO: Contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de 
informática (computadores, notebooks e demais equipamentos), com exceção de impressoras, em 
atendimento às necessidades das diversas Secretarias Municipais. VALOR TOTAL: R$ 17.400,00 
(dezessete mil e quatrocentos reais), em parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.450,00 (um mil qua-
trocentos e cinquenta reais). ASSINATURA: 03 de janeiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 
2022.

ADJUDICA ÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 005/2022

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 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 – 
ADJUDICA o objeto, objetivando a prestação de serviços para consultoria tributária, com apoio ao 
Departamento de Administração Tributária (Setor de Tributos), no acompanhamento, manutenção 
e atualização do Cadastro Técnico Municipal, que é composto pelo Cadastro Imobiliário, Cadastro 
de Atividades Econômicas e cadastro de Logradouros, treinamento e acompanhamento do desem-
penho do pessoal do Departamento, elaboração de Projetos de Lei que se façam necessários à 
adequação do município aos princípios legais da arrecadação tributária com o objetivo de incremen-
tar a arrecadação das receitas próprias do Município, combater a sonegação e evasão fiscal, bem 
como a melhoria da qualidade do serviço de gerenciamento tributário. Mediante exposto lanço ato 
formal para a contratação direta com a empresa M M C DOS SANTOS ASSESSORIA ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.073.931/0001-21, com sede na Avenida Lindaura 
Sapucaia Costa, 168-a - Centro, Capela do Alto Alegre - BA, CEP 44.645-000. Valor global do objeto 
Adjudicado é de: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), em parcelas iguais e sucessivas de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais). Comissão Permanente de Licitação, 03 de janeiro de 2022. Breno Cala-
sans Costa Ribeiro - Presidente da Comissão.

RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-
TAÇÃO Nº 005/2022

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 e suas posteriores alterações, torna público a ratificação do Ato da 
Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022, conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação 
e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar A INEXIGIBILIDADE 
DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta com M M C DOS SANTOS ASSES-
SORIA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.073.931/0001-21, com sede na 
Avenida Lindaura Sapucaia Costa, 168-a - Centro, Capela do Alto Alegre - BA, CEP 44.645-000. OB-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
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JETO: Prestação de serviços para consultoria tributária, com apoio ao Departamento de Administração 
Tributária (Setor de Tributos), no acompanhamento, manutenção e atualização do Cadastro Técnico 
Municipal, que é composto pelo Cadastro Imobiliário, Cadastro de Atividades Econômicas e cadas-
tro de Logradouros, treinamento e acompanhamento do desempenho do pessoal do Departamento, 
elaboração de Projetos de Lei que se façam necessários à adequação do município aos princípios 
legais da arrecadação tributária com o objetivo de incrementar a arrecadação das receitas próprias 
do Município, combater a sonegação e evasão fiscal, bem como a melhoria da qualidade do serviço 
de gerenciamento tributário. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil 
reais), em parcelas iguais e sucessivas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), constante do respectivo Pro-
cesso de Inexigibilidade de Licitação Nº 005/2022, devendo ser celebrado o contrato com a empresa: 
M M C DOS SANTOS ASSESSORIA ME. Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo 
contrato, que será regido obedecendo 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 
005/2022

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 005/2022 – Objetivando a pres-
tação de serviços para consultoria tributária, com apoio ao Departamento de Administração Tributária 
(Setor de Tributos), no acompanhamento, manutenção e atualização do Cadastro Técnico Municipal, 
que é composto pelo Cadastro Imobiliário, Cadastro de Atividades Econômicas e cadastro de Logra-
douros, treinamento e acompanhamento do desempenho do pessoal do Departamento, elaboração de 
Projetos de Lei que se façam necessários à adequação do município aos princípios legais da arreca-
dação tributária com o objetivo deincrementar a arrecadação das receitas próprias do Município, com-
bater a sonegação e evasão fiscal, bem como a melhoria da qualidade do serviço de gerenciamento 
tributário. E atentando ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de 
INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação direta com M M C DOS SANTOS ASSESSORIA 
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.073.931/0001-21, com sede na Avenida 
Lindaura Sapucaia Costa, 168-a - Centro, Capela do Alto Alegre - BA, CEP 44.645-000. A Comissão 
Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vis-
ta o Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), em parcelas iguais 
e sucessivas de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 2022. Pedro Dias 
da Silva - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 147/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação:
MODALIDADE LICITATÓRIA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022. CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: M M C 

DOS SANTOS ASSESSORIA ME, CNPJ nº 08.073.931/0001-21. OBJETO: Prestação de serviços 
para consultoria tributária, com apoio ao Departamento de Administração Tributária (Setor de Tributos), 
no acompanhamento, manutenção e atualização do Cadastro Técnico Municipal, que é composto pelo 
Cadastro Imobiliário, Cadastro de Atividades Econômicas e cadastro de Logradouros, treinamento e 
acompanhamento do desempenho do pessoal do Departamento, elaboração de Projetos de Lei que 
se façam necessários à adequação do município aos princípios legais da arrecadação tributária com 
o objetivo de incrementar a arrecadação das receitas próprias do Município, combater a sonegação e 
evasão fiscal, bem como a melhoria da qualidade do serviço de gerenciamento tributário. VALOR TO-
TAL: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), em parcelas iguais e sucessivas de R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais). ASSINATURA: 03 de janeiro de 2022. VIGÊNCIA: 30 de junho de 2022.

EXTRATO DO CONVÊNIO PMC e UNDIME

PARTE: Município de Caculé, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n. 
13.676.788/0001-00, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 026, na cidade de Caculé, estado da Bahia, 
representado pelo seu excelentíssimo senhor prefeito, Pedro Dias da Silva, portador do RG n° 
00.641.754-05 e do CPF nº 165.457.885-15, domiciliado à pça JJ Seabra, nº 33 centro, Caculé/BA, 
CEP: 46.300-000

PARTE: UNDIME – União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Bahia, entidade 
civil sem fins lucrativos, CNPJ: 32.700.312/0001-02, com sede na Estrada da Muriçocas- São Marcos, 
s/n, Instituto Anísio Teixeira-IAT, Salvador/Ba, representado pelo Sr. Raimeundo Pereira Gonçalves 
Filho, Presidente da Entidade. 

DO OBJETO: Convênio de Cooperação conforme claúsula Quarta do termo celebrado entre a 
UNDIME e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ.

DO VALOR: R$: 1.449,00 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais) a mensalidade.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência é de 10/01/2022 até 31/12/2022.
DATA: Caculé, 10 de Janeiro de 2022.


