
04 de março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS 
Nº 001/2022.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAATIBA-BAHIA, através do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 346/2021, de 14 de Janeiro de 2021, 

que nomeia a Comissão Permanente de Licitação, Lei 8.666/93 e alterações, Lei Complementar nº 
123/06, realizou no dia 23 de Fevereiro de 2022, na Sala de Licitações, localizada na sede da Prefei-
tura Avenida Francisco Viana, nº 07 – Centro, uma licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 001/2022. Objeto: contratação de empresa visando à prestação de serviço de engenharia na 
conclusão e serviços elétricos na praça do Povoado de Serra Pelada na Zona Rural deste Município, 
após análise e julgamento da documentação de habilitação e proposta de preços, e nas disposi-
ções do Edital: ADJUDICO ao licitante vencedor MARUELCIO SOUZA SANTOS EIRELI, pessoa 
jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 03.267.678/0001-23, com um valor global de R$ 
128.641,59(cento e vinte e oito mil e seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos). 
Prazo conforme cronograma físico-financeiro. A adjudicação do objeto da empresa vencedora não 
implica diretamente em sua contratação. Caatiba-Bahia – 03 de Março de 2022. Maria Tânia Ribeiro 
Souza - Prefeita Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS
Nº 001/2022.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAATIBA-BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em
vista que foram cumpridas todas as formalidades do Decreto Municipal nº 346/2021, de 14 de 

Janeiro de 2021, que nomeia a Comissão Permanente de Licitação, Lei 8.666/93 e alterações, Lei 
Complementar nº 123/06 e no Parecer Jurídico, ante a TOMADA DE PREÇOS N 001/2022 – Obje-
to: contratação de empresa visando à prestação de serviço de engenharia na conclusão e serviços 
elétricos na praça do Povoado de Serra Pelada na Zona Rural deste Município. HOMOLOGO o 
processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022, tendo como vencedor o 
licitante MARUELCIO SOUZA SANTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ 
nº 03.267.678/0001-23, com um valor global de R$ 128.641,59(cento e vinte e oito mil e seiscentos 
e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos). O Setor de Licitação ou Comissão Permanente 
de Licitação, deverá tomar as medidas cabíveis. Gabinete do Prefeito, 03 de Março de 2022. Maria 
Tânia Ribeiro Souza - Prefeita Municipal
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