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PÁGINA CERTIFICADA

13 de abril de 2022

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

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 e 1.651/2021, 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 015/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de baterias para os veículos que compõe a frota do município de Caculé, em atendimento às 
necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme condições e especificações cons-
tantes no edital e seus anexos, realizado no dia 07 de abril 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: RICARDO MOREIRA DIAS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o 
n° 19.708.108/0001-61, nos lote único, com um valor global de R$ 79.178,00 (setenta e nove mil 
e cento e setenta e oito reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. 
Caculé, 13 de abril de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, De-
creto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 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 015/2022, cujo 
objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de baterias para os veículos que 
compõe a frota do município de Caculé, em atendimento às necessidades das diversas Secre-
tarias Municipais, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, 
realizado no dia 07 de abril 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: RICARDO MOREIRA 
DIAS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 19.708.108/0001-61, nos lote 
único, com um valor global de R$ 79.178,00 (setenta e nove mil e cento e setenta e oito 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, 13 deabril de 2022. Pedro 
Dias da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022

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 e 1.651/2021, 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 016/2022, cujo objeto é o registro de preços para eventual e futura aquisição de 
oxigênio medicinal, com fornecimento de cilindros em regime de comodato, em atendimen-
to as demandas da Secretária Municipal de Saúde, deste município, conforme condições e 
especificações constantes no edital e seus anexos, realizado no dia 08 de abril de 2022, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Cen-
tro – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. 
Tendo como vencedor a empresa: OXITOTAL COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS IN-
DUSTRIAIS E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 
03.454.438/0001-38, nos lote único, com um valor global de R$ 167.790,00 (cento e sessenta e 
sete mil e setecentos e noventa reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida 
empresa. Caculé, 13 de abril de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decre-
to Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, Lei Complementar nº 
123/2006 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna públi-
ca a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade - Pregão Eletrônico nº 016/2022, cujo objeto 
é o registro de preços para eventual e futura aquisição de oxigênio medicinal, com fornecimento 
de cilindros em regime de comodato, em atendimento as demandas da Secretária Municipal 
de Saúde, deste município, conforme condições e especificações constantes no edital e seus 
anexos, realizado no dia 08 de abril 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: OXITOTAL 
COMERCIO DE GASES, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 03.454.438/0001-38, nos lote único, com um valor 
global de R$ 167.790,00 (cento e sessenta e sete mil e setecentos e noventa reais). Ciente de 
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que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal 
de Caculé homologa esse procedimento licitatório. Caculé, 13 de abril de 2022. Pedro Dias da 
Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei nº 
8.666/93, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, por meio do Pregoeiro Municipal, tor-
na público o RESULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
009/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de frutas, verduras, 
hortaliças e afins, em atendimento as necessidades das diversas secretarias municipais, conforme 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, realizado no dia 06 de abril de 2022, na sede 
desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-BA, tendo como 
licitante vencedor: MARIA EMILIA REBOUCAS DE AGUIAR, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.777.446/0001-06, no lote único, com um valor global de R$ 65.000,00 
(sessenta e cinco mil reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. 
Caculé, 13 de abril de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/02, Lei nº 
8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, por meio do Prefeito Municipal, torna 
pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2022, cujo obje-
to é o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de frutas, verduras, hortaliças e afins, 
em atendimento as necessidades das diversas secretarias municipais, conforme condições esta-
belecidas no Edital e seus anexos, realizado no dia 06 de abril de 2022, na sede desta Prefeitura 
Municipal, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-BA, tendo como licitante vencedor: 
MARIA EMILIA REBOUCAS DE AGUIAR, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob 
o nº 12.777.446/0001-06, no lote único, com um valor global de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco 
mil reais).. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 23 de fevereiro de 2022. Pedro 
Dias da Silva – Prefeito Municipal.


