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PÁGINA CERTIFICADA

20 de junho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

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 nº. 06.213.683/0001-41, referente 
ao Processo de Licitação do Pregão Eletrônico nº 022/2022, determinando o andamento do feito 
mantendo a data da sessão da licitação inicialmente estabelecida.

Caculé – Bahia em 17/06/2022

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

PEDRO DIAS DA SILVA
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 - FMS

A Comissão Permanente de Licitação de Caculé – Bahia, no uso de suas atribuições legais, 
e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades do caput do art. 25 Lei Federal 
nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, ante a INEXIGI-
BILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 050/2022 – FMS, ADJUDICA o objeto, objetivando a prestação 
serviços na realização de consultas e procedimentos com Angiologista; Espirometria, de acordo 
com os anexos (Tabela 05, item 02; Tabela 22, item 01) de procedimentos/serviços, de preços 
e de referência do Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS, em atendimento às demandas 
da Secretaria Municipal de Saúde, deste município. Mediante exposto lanço ato formal para a 
contratação direta com POLICLINICA CACULE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 27.481.646/0001-94, com endereço comercial na Rua Teodorico Novaes, 
127, Centro, Caculé-Bahia - CEP 46.300.000. Valor global estimado do objeto Adjudicado é 
de: R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais), de acordo com a tabela municipal constante no 
respectivo Edital de Credenciamento nº 004/2021-FMS. Comissão Permanente de Licitação, 01 
de junho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da Comissão.

RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 050/2022 - FMS

A Prefeitura Municipal de Caculé, Bahia, no uso da competência que lhe outorga o caput do 
art. 25 Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores alterações, 
torna público a ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação nº 050/2022 - FMS, conforme 
parecer da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Ju-
rídico Municipal, vem FORMALIZAR a INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 
para contratação direta com POLICLINICA CACULE LTDA , pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 27.481.646/0001-94, com endereço comercial na Rua Teodorico 
Novaes, 127, Caculé-Bahia - CEP 46.300.000. OBJETO: Prestação serviços na realização de 
consultas e procedimentos com Angiologista; Espirometria, de acordo com os anexos (Tabela 
05, item 02; Tabela 22, item 01) de procedimentos/serviços, de preços e de referência do Edital 
de Credenciamento nº 004/2021-FMS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde, deste município. Valor global estimado do objeto para contratação é de: R$ 13.300,00 
(treze mil e trezentos reais), de acordo com a tabela municipal constante no respectivo Edital 
de Credenciamento nº 004/2021-FMS, constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de 
Licitação Nº 050/2022 - FMS, devendo ser celebrado o contrato com: POLICLINICA CACULE 
LTDA . Publique-se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido 
obedecendo às formalidades de direito público, na forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja 
minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 01 de junho de 2022. 
Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.


