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PÁGINA CERTIFICADA

06 de junho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em consonância com o art. 25, “caput”, da Lei 
nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, torna público que será realizada um CHAMA-
MENTO PÚBLICO Nº 006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física 
para execução de serviços de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de ma-
nifestações culturais, a fim de atender os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos 
promovidos ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e 
respectivos valores referenciais fixados, conforme anexos deste Edital. O Edital permanecerá 
aberto para credenciamento dos interessados no período de 06/06/2022 a 30/12/2022 das 
08h00min às 12h00min na sede desta Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito a 
Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Aos interessados o Edital estará 
à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site 
Oficial (cacule.ba.gov.br), informações junto ao Setor de Licitações ou via e-mail: licitacao@
cacule.ba.gov.br. Outros atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do 
Município. Caculé – Bahia, 06 de junho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro – Presidente 
da Comissão.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 - SRP

ID nº 938678

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Fe-
deral 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 a REPUBLICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 
022/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipa-
mentos e acessórios de informática em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, deste município, conforme condições e especificações constantes 
neste edital e seus anexos, em virtude de alteração no ato convocatório, face a impugnação 
procedente, sendo o prazo, portanto, reaberto para o dia 21 de junho de 2022, às 09h00min, 
na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o 
Edital Republicado 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 com-
petente, 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, 06 de junho de 2022. 
Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

ATO DE RATIFICAÇÃO

Por entender que a decisão do setor de licitações atende aos requisitos legais, acato a pre-
sente decisão, a qual responde os fundamentos constantes na Impugnação apresentada pela 
empresa SIEG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – ME, CNPJ (MF) Nº 06.213.683/0001-41, re-
ferente ao Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 022/2022, determinando 
o andamento do feito de acordo com a decisão supramencionada.

Caculé – Bahia em 06/06/2022

Comunique-se, Cumpra-se e Publique-se.

____________________________________
PEDRO DIAS DA SILVA

Prefeito Municipal

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

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 019/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
material de escritório e de expediente, em atendimento às demandas das diversas Secretarias 
Municipais, deste município, conforme condições e especificações constantes no edital e seus 
anexos, realizado no dia 26 de maio 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 vencedores as empresas: F. RIBEI-
RO BRITO - EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 19.913.591/0001-
16, nos lotes 01 e 02, com um valor total de R$ 71.599,20 (setenta e um mil e quinhentos e 
noventa e nove reais e vinte centavos); PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - ME, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 23.840.148/0001-30, no lote 03, com um valor total 
de R$ 139.990,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos e noventa reais); ficando portanto esta 
licitação com um valor global de R$ 211.589,20 (duzentos e onze mil e quinhentos e oitenta e 
nove reais e vinte centavos). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação as referidas empre-
sas. Caculé, 03 de junho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

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 019/2022, cujo 
objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de escritório e de 
expediente, em atendimento às demandas das diversas Secretarias Municipais, deste municí-
pio, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, realizado no dia 
26 de maio 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 vencedores as empresas: F. RIBEIRO BRITO - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 19.913.591/0001-16, nos lotes 01 e 02, com 
um valor total de R$ 71.599,20 (setenta e um mil e quinhentos e noventa e nove reais e vinte 
centavos); PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita 
no CNPJ sob o n° 23.840.148/0001-30, no lote 03, com um valor total de R$ 139.990,00 (cento 
e trinta e nove mil e novecentos e noventa reais); ficando portanto esta licitação com um valor 
global de R$ 211.589,20 (duzentos e onze mil e quinhentos e oitenta e nove reais e vinte cen-
tavos). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o 
Prefeito Municipal de Caculé homologa esse procedimento licitatório. Caculé, 06 de junho de 
2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.


