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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE PROPOSTAS 
Nº001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022
DISPENSA EMERGENCIAL Nº 007/2022

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA/BA torna pública a realização de CHAMAMENTO 
PÚBLICO para obtenção de propostas mais vantajosa para contratação, em caráter EMERGENCIAL, de 
empresa especializada em serviços de locação de máquinas e veículos pesados, com fornecimento de mão-
de-obra (operadores e motoristas) e manutenção preventiva e corretiva, sendo o combustível a cargo da 
Contratante, para apoio aos serviços de infraestrutura urbana do município de Bom Jesus da Serra – Ba, para 
recuperação de 250 Km de Estradas Vicinais caracterizadas como Rotas Produtivas, nos termos do convênio 
firmado com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento legal: inciso II, do Art. 26 e inciso IV, do 
Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93. O Termo de Referência contendo quantitativos de demais condições 
referente à futura contratação encontra-se publicado no diário oficial do município. Os interessados deverão, 
obrigatoriamente, enviar proposta acompanhada da composição de custos ao endereço de e-mail licitacoes@
bomjesusdaserra. ba.gov.br, no formato de PDF até às 17h00min do dia 09/02/2022. Estarão automatica-
mente desclassificadas as empresas que enviarem a proposta fora do prazo estabelecido. A Contratação 
será realizada a partir da análise da proposta comercial, mais vantajosa enviada por e-mail pelas empresas, 
a proposta de menor valor será convocada para apresentação da documentação de habilitação exigida no 
Termo de Referência. Geferson Moreira Do Carmo - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
Bom Jesus da Serra, 04/02/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
003/2022.

TEX A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida torna público que realizará às 08h30min do dia 18 
de Fevereiro de 2022, na sede da referida Prefeitura, situada à Rua Dois de Julho, n° 33, Centro, Licínio de 
Almeida, Bahia, Licitação Pública na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, Objetivando a Contratação 
de empresa para prestação de serviços de transportes diversos com e sem motorista, Tipo: menor preço 
global. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, no endereço acima e no diário oficial 
do Município, Licínio de Almeida - BA, 04 de Fevereiro de 2022.

ASS EDEN RODRIGUES BALEEIRO
CAR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICA
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em consonância com o art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/1993, Lei 
Complementar nº 123/2006, torna público que será realizada um CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 
para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços do transporte escolar 
do Município de Caculé. Credenciamento por item/linha. Edital ficará aberto para credenciamento no período 
de 08/02/2022 a 18/02/2022 das 08:30h as 12:00h e das 14:00h as 17:00h, na sede desta prefeitura, no Setor 
de Licitações e Contratos, no endereço à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000. 
Edital e Anexos estão disponíveis no diário oficial no endereço: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal 
de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br). O edital permanecerá aberto ate 31/12/2022, para possíveis aditivos de 
inclusão de novas linhas. Outros atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do Município. 
Caculé – Bahia, 04 de fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro – Presidente da Comissão de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022

ID nº 920955
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 Complementar nº 123/2006 e, sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a realização do Pregão 
Eletrônico nº 008/2022, tendo como objeto a contratação 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 mu-
nicipal de ensino 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, no dia 
17 de fevereiro de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes- -e.com.
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, 04 de fevereiro de 2022. Pregoeiro: 
Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, 
e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que, o Pregão 
Presencial nº 005/2022, realizado no dia 04 de fevereiro de 2022, na sede desta Prefeitura, cujo o objeto era a 
contratação de empresa para aquisição de bolsas padronizadas, confeccionadas com material PET, para compor 
o kit escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino, para o período letivo de 2022, em atendimento 
às demandas da Secretaria Municipal de Educação de Caculé, de acordo com as especificações constantes do 
edital, restou-se FRACASSADA em razão de não haver oferta de preço pelo licitante que satisfizesse o valor de 
referência do município. Caculé/BA, 04 de fevereiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 188/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: MODALIDADE 
LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com coparticipação do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 14.878.572/0001-82. CONTRATADO: GERALDO DE OLIVEIRA 
SPÍNOLA-ME, CNPJ nº 16.900.699/0001-86. OBJETO: Prestação de serviços de hospedagem em atendi-
mento as necessidades das diversas Secretarias deste Município, conforme descrições da Ata de Registro de 
Preços nº 036/2021 do Edital Pregão Presencial nº 016/2021. VALOR TOTAL: R$ 70.000,00 (setenta mil 
reais). ASSINATURA: 20 de janeiro de 2022. VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.


