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PREEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ul-
teriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 
003/2022 do tipo menor preço Global, cuja sessão pública será no dia 13/06/2022, às 08:30h na Sede da 
Prefeitura, situada à Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, Fone: 77 - 
3437-2939. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação de serviços de Construção da Praça e Pavi-
mentação no Povoado de Sussuarana, zona roral do Município, de acordo com as especificações constantes 
do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacoes.belocampoba@gmail.com. Edital 
e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de 
Belo Campo-Ba, disponível no site https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. José Henrique Silva 
Tigre - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ul-
teriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 
004/2022 do tipo menor preço Global, cuja sessão pública será no dia 13/06/2022, às 14:30h na Sede da 
Prefeitura, situada à Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, Fone: 77 
- 3437-2939. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação de serviços de Pavimentação em Para-
lelepípedo nos Povoados de Peri-Peri e Casa Nova, zona roral do Município, de acordo com as especifica-
ções constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacoes.belocampoba@
gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial 
do Município de Belo Campo-Ba, disponível no site https:// www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. 
José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

PREEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

O Município de Caatiba/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, 
através do pregoeiro municipal, torna público o resultado e adjudicação da licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 001/2022, cujo objeto é Registro de Preços para a contratação de pessoa física/jurídica visando 
a prestação de serviços de transporte diverso em caráter complementar em atendimento as demandas das 
diversas Secretarias deste Município. Realizado no dia 11.05.2022 às 09h30min, na Sala de Reuniões de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Caatiba, localizada a Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade 
de Caatiba-Ba. Tendo como vencedora a empresa: Joselito Paiva de Sousa, pessoa física portador do Reg-
istro Geral ‘RG’ sob o nº 768543371 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 890.291.865-34, no item 14, com 
um valor global de R$ 16.428,00 ( dezesseis mil e quatrocentos e vinte e oito reais), Srº. Elcio da Silva 
Santos, pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 355251449 SSP/BA, inscrito no CPF sob 
o nº 835.089.885-20, no item 05, com um valor global de R$ 12.636,00 (doze mil e seiscentos e trinta e 
seis reais), Lucas de Oliveira Ribeiro, pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 1339861950 
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 013.233.925-05, no item 15 e 16, com um valor global de R$ 40.426,00 
(quarenta mil e quatrocentos e vinte e seis reais), o Srº. Sabino Nunes de Andrade, pessoa física portador 
do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 604732740 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 193.412.128-20, no item 09, 
com um valor global de R$ 25.272,00 (vinte e cinco mil e duzentos e setenta e dois reais), o Srº. Gilberto 
Silva de Sousa, pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 4508415 SSP/BA, inscrito no CPF 
sob o nº 434.339.605-34, no item 01, com um valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), o Srº. 
Jose Roberto Oliveira de Sousa, pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 646180800 SSP/
BA, inscrito no CPF sob o nº 644.045.795-00, no item 06, com um valor global de 12.636,00 (doze mil e 
seiscentos e trinta e seis reais), o Srº. Ednaldo Brito Souza, pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ 
sob o nº 465791689 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 434.346.065-72, no item 10, com um valor global 
de R$ 17.688,00 (dezessete mil seiscentos e oitenta e oito reais), o Srº. Eliomar Sousa dos Santos, pessoa 
física portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 6371586 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 692.407.365-49, 
no item 02, com um valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o Srº. ADRIANO FERREIRA DO 
NASCIMENTO, inscrito no CNPJ sob o nº27.411.939/0001-03, no item 04, com um valor global de R$ 
18.000,00 (dezoito mil reais), o Srº. Saaul Lima dos Anjos, pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ 
sob o nº 1589954491 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 049.621.945-69, no item 07, com um valor global 
de R$ 12.636,00 (doze mil e seiscentos e trinta e seis reais), JOÃO VIANA DE OLIVEIRA 43434770534, 
inscrito no CNPJ sob o nº 27.610.819/0001-27, no item 03, com um valor global de R$ 19.200,00 (dezenove 
mil e duzentos reais), o Srº Mateus dos Santos Barboza, pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ sob 
o nº 1655075942 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 858.698.295-42, no item 12, com um valor global de 
R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), o Srº. Alecson Santos Paiva, pessoa física portador do 
Registro Geral ‘RG’ sob o nº 13.132.723-29 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 045.225.255- 59, no item 
11, com um valor global de R$ 10.116,0 (dez mil, cento e dezesseis reais) e ALEXANDRE ASTERIO 
NETO 69412375891, inscrito no CNPJ sob o 27.601.366/0001-72, no item 08, com um valor global de R$ 
21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), não foi cotado o item 13, ficando o valor global desta licitação 
de R$ 216.600,00 (duzentos e dezesseis mil e seiscentos reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação 
as referidas empresas. Caatiba, 11/05/2022. Robson Lima Rocha – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

A Prefeita Municipal de Caatiba, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna 
pública a homologação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2022, cujo objeto é o Registro 
de Preços para a contratação de pessoa física/ jurídica visando a prestação de serviços de transporte diverso 
em caráter complementar em atendimento as demandas das diversas Secretarias deste Município. Realizado 
no dia 11/05/2022 às 09h30min, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caatiba, 
localizada a Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba-Ba. Tendo como vencedora a em-
presa: Joselito Paiva de Sousa, pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 768543371 SSP/BA, 
inscrito no CPF sob o nº 890.291.865-34, no item 14, com um valor global de R$ 16.428,00 ( dezesseis mil 
e quatrocentos e vinte e oito reais), Srº. Elcio da Silva Santos, pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ 
sob o nº 355251449 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 835.089.885-20, no item 05, com um valor global de 
R$ 12.636,00 (doze mil e seiscentos e trinta e seis reais), Lucas de Oliveira Ribeiro, pessoa física portador 
do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 1339861950 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 013.233.925-05, no item 15 
e 16, com um valor global de R$ 40.426,00 (quarenta mil e quatrocentos e vinte e seis reais), o Srº. Sabino 
Nunes de Andrade, pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 604732740 SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nº 193.412.128-20, no item 09, com um valor global de R$ 25.272,00 (vinte e cinco mil e duzen-
tos e setenta e dois reais), o Srº. Gilberto Silva de Sousa, pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ sob 
o nº 4508415 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 434.339.605-34, no item 01, com um valor global de R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais), o Srº. Jose Roberto Oliveira de Sousa, pessoa física portador do Registro 
Geral ‘RG’ sob o nº 646180800 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 644.045.795-00, no item 06, com um 
valor global de 12.636,00 (doze mil e seiscentos e trinta e seis reais), o Srº. Ednaldo Brito Souza, pessoa física 
portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 465791689 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 434.346.065-72, 
no item 10, com um valor global de R$ 17.688,00 (dezessete mil seiscentos e oitenta e oito reais), o Srº. Eli-
omar Sousa dos Santos, pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 6371586 SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o nº 692.407.365-49, no item 02, com um valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o Srº. 
ADRIANO FERREIRA DO NASCIMENTO, inscrito no CNPJ sob o nº27.411.939/0001-03, no item 04, 
com um valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o Srº. Saaul Lima dos Anjos, pessoa física portador 
do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 1589954491 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 049.621.945-69, no item 
07, com um valor global de R$ 12.636,00 (doze mil e seiscentos e trinta e seis reais), JOÃO VIANA DE 
OLIVEIRA 43434770534, inscrito no CNPJ sob o nº 27.610.819/0001-27, no item 03, com um valor global 
de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), o Srº Mateus dos Santos Barboza, pessoa física portador 
do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 1655075942 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 858.698.295- 42, no item 
12, com um valor global de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), o Srº. Alecson Santos Paiva, 
pessoa física portador do Registro Geral ‘RG’ sob o nº 13.132.723-29 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 
045.225.255-59, no item 11, com um valor global de R$ 10.116,0 (dez mil, cento e dezesseis reais) e ALEX-
ANDRE ASTERIO NETO 69412375891, inscrito no CNPJ sob o 27.601.366/0001-72, no item 08, com 
um valor global de R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), não foi cotado o item 13, ficando o valor 
global desta licitação de R$ 216.600,00 (duzentos e dezesseis mil e seiscentos reais).. Ciente do cumprimento 
dos trâmites das referidas leis. A prefeita homologa esse procedimento licitatório no dia 11/05/2022. Maria 
Tania Ribeiro Sousa – Prefeita.

PREEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 – SRP

LOTE FRACASSADO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 
ID nº 938678

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 Com-
plementar 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 022/2022, tendo como objeto o Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de equipamentos e acessórios de informática em atendimento às neces-
sidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, conforme condições e especifi-
cações constantes no edital e seus anexos, que será realizado no dia 08 de junho 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 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, 26 de maio de 
2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022

O Município de CACULÉ-BA torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizada 
a licitação no dia 14 de junho de 2022 às 10h00min na modalidade Tomada de Preços n° 003/2022, tipo 
MENOR PREÇO POR EMPREITADA POR LOTE, a realizar-se em sua sede, em sessão pública, na 
forma da Lei Federal nº 8.666/93 e alteração posteriores, objetivando a contratação de empresa especial-
izada para execução de obra e serviços de engenharia para construção de Barreiros de Terra, na Zona 
Rural no município de Caculé/BA, de acordo com os descritos nos anexos que integram este Edital. 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 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, 26 de maio de 2022. Presidente da CPL: Breno Calasans Costa Ribeiro
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PREEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato: N.º 0218-22-PMI
Pregão Presencial: Nº 0011-21PP-PMI
Processo Administrativo: Nº 0250/2021

Contratada: TRIMAG TRATORES – COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - LTDA, in-
scrito no CNPJ: sob o nº 06.061.215/0001-07.

Objeto: Contratação de Empresa do ramo para prestação de serviço e aquisição de peças, para ser 
utilizada na RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C, CAMINHÃO IVECO COMPACTADOR, CITROEN 
AIR CROSS, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B, que pertence a frota de veículos do 
município de Igaporã - Bahia.

Valor Global: R$ 28.921,00 (vinte e oito mil e novecentos e vinte e um reais).

Vigência: 03 de maio de 2022 a 30 de junho de 2022.
Base Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações.
Igaporã - BA, 03 de maio de 2022.

NEWTON FRANCISCO NEVES COTRIM
Prefeito Municipal

PREEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE
DISPENSA Nº 006/2022

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
por Lei, homologa a Dispensa de Licitação nº 006/2022, por decisão exarada pela Comissão de Licitação. 
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de tanque resfriador de leite de 3.000 litros, modelo cilindro 
vertical, trifásico 380V.

Sendo ratificada a contratação da EMPRESA:

REFRIGERADORES GELA BRASIL LTDA
CNPJ: 07.347.114/0001-51

Licínio de Almeida – Bahia, 01 de Abril de 2022.
Frederico Vasconcellos Ferreira

Prefeito

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

RATIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida, através do Prefeito, ratifica a Dispensa de Licitação nº 

006/2022, por decisão exarada pela Comissão de Licitação em 01/04/2022.

Licínio de Almeida – Bahia, 01 de Abril de 2022.

Frederico Vasconcellos Ferreira
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DLC 146/2022
MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA Nº 006/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA
CONTRATADO: REFRIGERADORES GELA BRASIL LTDA
CNPJ: 07.347.114/0001-51

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de tanque resfriador de leite de 3.000 litros,
modelo cilindro vertical, trifásico 380V.
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VALOR GLOBAL: R$ 29.990,00 (Vinte e nove mil e novecentos e noventa reais).
VIGÊNCIA: da data de assinatura até 31 de dezembro de 2022.
ASSINATURA: 01/04/2022.

DECLARAÇÃO
Declaramos a quem possa interessar que o extrato do contrato acima foi devidamente publicado na 

forma da legislação em vigor e na forma do disposto na Lei Orgânica do Município de Licínio de Almeida.


