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15 de junho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 ESCOLAR
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022

CONTRATANTE – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA - BAHIA
CONTRATADA – GILBERTO SILVA DE SOUSA 43433960534, CNPJ 27.208.417/0001-09.
OBJETO: O presente termo tem por objeto o credenciamento para a Locação de Veículo 

tipo Van, capacidade mínima para 10 passageiros (destinados no transporte de alunos da rede 
pública municipal. Com motorista e manutenção por conta da CONTRATADA. Combustível por 
conta da CONTRATANTE, na rota: Estiva (Geraldo Santos) e (serra nova pé de ladeira) no 
turno: MATUTINO, nas especialidades relacionadas no Termo de Referência, conforme as es-
pecificações e condições constantes no Edital, tendo em vista a homologação do Processo de 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, com base no que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, nos termos da legislação vigente aplicável à matéria, assim como, pelas condições 
do edital e seus anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidas dos direitos, obrigações 
e responsabilidade das partes.

VALOR GLOBAL: R$ 32.214,56 (trinta e dois mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta e 
seis centavos))

VALOR DIÁRIO: R$ 201,30 (duzentos e um reaise e trinta centavos)

Data do Contrato: 10 de maio de 2022

Vigência: 31 de Dezembro de 2022.

CREDENCIAMENTO Nº 001/2022
RESULTADO PARCIAL ATÉ A PRESENTE DATA

O Prefeito Municipal de Caatiba – Bahia, no uso de suas atribuições legais da Lei Federal 
nº 8.666/1993 e LC nº 123/06, no Parecer Jurídico, torna público o RESULTADO do ato de 
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 – objetivando a Locação de Veículo tipo Van, capacidade 
mínima para 10 passageiros (destinados no transporte de alunos da rede pública municipal. 
Com motorista e manutenção por conta da CONTRATADA. Combustível por conta da CON-
TRATANTE, Rota: Estiva (Geraldo Santos) e (serra nova pé de ladeira) e Turno: MATUTINO. 
Portanto fica credenciado para o referido objeto: GILBERTO SILVA DE SOUSA 43433960534, 
CNPJ 27.208.417/0001-09. Caatiba, 09 de maio de 2022. Robson Lima Rocha - Presidente da 
Comissão.

HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022
ESCOLAR

O Prefeito Municipal de Caatiba – Bahia, no uso de suas atribuições legais do art. 25, 
“caput”, da Lei nº 8.666/1993, no Parecer Jurídico, torna público a HOMOLOGAÇÃO do CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 – objetivando Locação de Veículo tipo Van, capacidade 
mínima para 10 passageiros (destinados no transporte de alunos da rede pública municipal. 
Com motorista e manutenção por conta da CONTRATADA. Combustível por conta da CON-
TRATANTE, Rota: Estiva (Geraldo Santos) e (serra nova pé de ladeira) e Turno: MATUTINO. O 
prefeito lança o Ato Formal para a contratação de: GILBERTO SILVA DE SOUSA 43433960534, 
CNPJ 27.208.417/0001-09. Valor diário R$ 201,30 (duzentos e um reaise e trinta centavos) e o 
valor global para 08 (oito) meses é R$ 32.214,56 (trinta e dois mil, duzentos e quatorze reais e 
cinquenta e seis centavos). Vigência: 10 de maio de 2022. Portanto fica homologado o processo 
na presente data: Caatiba, 10 de maio de 2022. Maria Tania Ribeiro Sousa – Prefeita Municipal

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

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 002/2022, cujo objeto Contratação de empresa para a 
prestação de serviços de locação de estrutura em geral bem como sistema de som, iluminação, 
palco, toldos e gerador de energia, para uso dos eventos de São João e São Pedro que será 
realizados nos dias 23/06/2022, 24/06/2022 25/06/2022 e 16/07/2022 a serem realizado neste 
Município de Caatiba - Bahia. Realizado no dia 14/06/2022 às 09h00h, 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: JOSE LUIS SANTOS DE ALMEI-
DA; Inscrito no CNPJ:11.000.559/0001-38 , ficando o valor global desta licitação de 135.800,00 
(cento e trinta e cinco mil e oitocentos reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação as 
referidas empresas. Caatiba, 15/06/2022. Robson Lima Rocha – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

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 
002/2022, cujo objeto Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de es-
trutura em geral bem como sistema de som, iluminação, palco, toldos e gerador de energia, para 
uso dos eventos de São João e São Pedro que será realizados nos dias 23/06/2022, 24/06/2022 
25/06/2022 e 16/07/2022 a serem realizado neste Município de Caatiba - Bahia. Realizado no dia 
14/06/2022 às 09h00h, 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: JOSE LUIS SANTOS DE ALMEIDA; Inscrito no CNPJ:11.000.559/0001-38 inscrito no 
CNPJ:11.000.559/0001-38 , ficando o valor global desta licitação de 135.800,00 (cento e trinta 
e cinco mil e oitocentos reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas leis. A prefeita 
homologa esse procedimento licitatório no dia 15/06/2022. Maria Tania Ribeiro Sousa – Prefeita.



O JORNAL DO SUDOESTE 
confirma a autenticidade do (s) documentos (s) 
quando visualizado diretamente no portal https:
//www.jornaldosudoeste.com/publicacoeslegais

PÁGINA CERTIFICADA


