10 de março de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
O Município de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº
10.024/19, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a
Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, através do pregoeiro municipal, torna público
o RESULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2022, cujo
objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de coleta, acondicionamento,
transporte, tratamento, descaracterização e destinação final de resíduos sólidos ou químicos dos
serviços da Secretaria de Saúde, do município de Caculé, conforme condições e especificações
constantes no edital e seus anexos, realizado no dia 09 de março de 2022, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Centro – Caculé – Bahia, através
da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor a empresa: GBI
AMBIER EMPREENDIMENTOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ sob o n° 16.668.465/0001-55, no lote único, com um valor global de R$ 38.400,00 (trinta e oito
mil e quatrocentos reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Caculé,
10 de março de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto
Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a HOMOLOGAÇÃO da
licitação na modalidade - Pregão Eletrônico nº 010/2022, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final de resíduos sólidos ou químicos dos serviços da Secretaria de Saúde,
do município de Caculé, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos,
realizado no dia 09 de março de 2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Centro – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o
link www.licitacoese. com.br. Tendo como vencedor a empresa: GBI AMBIER EMPREENDIMENTOS
AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 16.668.465/000155, no lote único, com um valor global de R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais). Ciente
de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal
de Caculé homologa esse procedimento licitatório. Caculé, 10 de março de 2022. Pedro Dias da
Silva – Prefeito Municipal.
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