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PÁGINA CERTIFICADA

17 de março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

ID nº 927957

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 1.650/2021 e 1.651/2021, Lei 
Complementar 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 014/2022, tendo como objeto 
Registro de Preços para aquisição de óleos, lubrificantes, graxas, aditivos e outros, para utilização 
em veículos e máquinas da frota municipal, em atendimentos às demandas das diversas Secretarias 
Municipais, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, que será re-
alizado no dia 29 de março 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 informa-
ções 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, 16 de março de 2022. 
Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

ERRATA AO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela 
Portaria nº 03/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada correção 
no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 013/2022, assim como se segue:

No item 62, do Lote 02 do Anexo I, do Instrumento Convocatório:
Onde se lê: 12.00
Leia-se: 12.000

Tendo em vista que a correção supracitada pode interferir na formulação da proposta, fica deter-
minada a republicação do edital e a reabertura dos prazos para apresentação de novas propostas, 
em atenção aos princípios da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, 
para o dia 31/03/2022, em sessão pública eletrônica, com disputa a partir das 09h00min, por meio 
do site www.licitacoese.com.br/.

Caculé – BA, 17 de março de 2022.

Breno Calasans Costa Ribeiro
Pregoeiro Municipal


