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PÁGINA CERTIFICADA

12 de maio de 2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 - SRP

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal 
nº 10.520/2002, 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 PRESENCIAL nº 014/2022, tendo como objeto o Registro de 
Preços para eventual contratação da prestação de serviços e locação de infraestrutura para 
eventos com montagem e desmontagem de equipamentos e estrutura, serviços de segurança 
e apoio, serviços de hospedagem com refeições, serviços de camarim, serviços de transporte 
para apoio logístico, serviços de show pirotécnico, serviços de filmagem, serviços de divulgação 
e publicidade, visando a realização de Festas Tradicionais e Eventos da Administração Munici-
pal, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 24 
de maio de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura. 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, 10 de maio de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022

LOTES DESERTOS: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será 
realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2022, tendo como objeto a contratação de empresa 
(as) para o fornecimento de metalon e cilindro canalizador, destinados a estrutura e ornamen-
tação dos festejos juninos do ano de 2022, neste município, conforme condições estabelecidas 
no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 25 de maio de 2022, às 09h00min, na sede 
desta Prefeitura. 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, 11 de 
maio de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

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 018/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de equipamentos e acessórios de informática em atendimento às necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, deste município, conforme condições e especificações cons-
tantes no edital e seus anexos, realizado no dia 06 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 vencedor a 
empresa: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita 
no CNPJ sob o n° 27.975.551/0001-27, no lote 02 com um valor total de R$ 152.883,90 (cento 
e cinquenta e dois mil e oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos); o lote 01 foi decla-
rado fracassado, ficando portanto esta licitação com um valor global de R$ 152.883,90 (cento e 
cinquenta e dois mil e oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos). O pregoeiro adju-
dica o objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 12 de maio de 2022. Breno Calasans 
Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

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 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, 
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a HOMO-
LOGAÇÃO da licitação na modalidade - Pregão Eletrônico nº 018/2022, cujo objeto é o Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e acessórios de informática em 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município, 
conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, realizado no dia 06 
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 vencedor a empresa: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 27.975.551/0001-27, no lote 02 
com um valor total de R$ 152.883,90 (cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e oitenta e três 
reais e noventa centavos); o lote 01 foi declarado fracassado, ficando portanto esta licitação com 
um valor global de R$ 152.883,90 (cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e oitenta e três reais 
e noventa centavos). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse 
processo, o Prefeito Municipal de Caculé homologa esse procedimento licitatório. Caculé, 12 de 
maio de 2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei nº 
8.666/93 e 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 
011/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de água mineral 
sem gás e refrigerantes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias municipais, 
conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos, realizado no dia 05 de maio de 2022, 
na sede desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-BA, tendo 
como licitantes vencedores: CINCINATO FERREIRA NEVES FILHO, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob o nº 15.128.234/0001-96, no lote 01, com um valor total de R$ 
17.870,00 (dezessete mil e oitocentos e setenta reais); PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - ME, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30, no lote 02, com 
um valor total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), ficando, portanto, a presente licitação 
com um valor global de R$ 27.470,00 (vinte e sete mil e quatrocentos e setenta reais). O prego-
eiro adjudica o objeto desta licitação as referidas empresas. Caculé, 12 de maio de 2022. Breno 
Calasans Costa Ribeiro – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022

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 011/2022, 
cujo objeto é o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de água mineral sem gás e 
refrigerantes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias municipais, conforme 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, realizado no dia 05 de maio de 2022, na sede 
desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-BA, tendo como 
licitantes vencedores: : CINCINATO FERREIRA NEVES FILHO, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob o nº 15.128.234/0001-96, no lote 01, com um valor total de R$ 17.870,00 
(dezessete mil e oitocentos e setenta reais); PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - ME, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30, no lote 02, com um valor 
total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), ficando, portanto, a presente licitação com um 
valor global de R$ 27.470,00 (vinte e sete mil e quatrocentos e setenta reais). O prefeito homologa 
esse procedimento licitatório no dia 12 de maio de 2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.


