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PÁGINA CERTIFICADA

11 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

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, por meio do Pregoeiro Municipal, torna público o RE-
SULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/2022, cujo objeto 
é a contratação de empresa (as) para o fornecimento de eucalipto, metalon e cilindro canalizador, 
destinados a estrutura e ornamentação dos festejos juninos do ano de 2022, neste município, con-
forme condições estabelecidas no Edital e seus anexos, realizado no dia 09 de maio de 2022, na 
sede desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-BA, tendo como 
licitante vencedor: GILSON SOARES DOS SANTOS JUNIOR 07468418500, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 28.914.313/0001-74, no lote 01, com um valor total de R$ 
41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais); os lotes 02 e 03 foram declarados DESERTOS, 
por não haver licitante participantes nos referidos lotes, ficando portanto essa licitação com um valor 
global de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta 
licitação a referida empresa. Caculé, 11 de maio de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro – Pregoeiro 
Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

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 012/2022, cujo objeto 
é a contratação de empresa (as) para o fornecimento de eucalipto, metalon e cilindro canalizador, 
destinados a estrutura e ornamentação dos festejos juninos do ano de 2022, neste município, con-
forme condições estabelecidas no Edital e seus anexos, realizado no dia 09 de maio de 2022, na 
sede desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-BA, tendo como 
licitante vencedor: GILSON SOARES DOS SANTOS JUNIOR 07468418500, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 28.914.313/0001-74, no lote 01, com um valor total de R$ 
41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais); os lotes 02 e 03 foram declarados DESERTOS, 
por não haver licitante participantes nos referidos lotes, ficando portanto essa licitação com um valor 
global de R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais). O prefeito homologa esse procedi-
mento licitatório no dia 11 de maio de 2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.


