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PÁGINA CERTIFICADA

21 de junho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022

Ref.: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas pesadas diversas, 
em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, deste mu-
nicípio, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos.

A Prefeitura Municipal de Caculé, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados 
pela Portaria nº 03/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada 
correção no Aviso e Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 024/2022, assim como se se-
gue: 

No Aviso de Licitação publicado nas Edições: Nº 2093 (Diário Oficial do Município); Nº 
23.435 (Diário Oficial do Estado da Bahia); Nº 110 (Diário Oficial da União); Correio (Jornal de 
Grande Circulação), todas veiculadas na sexta-feira, 10 de junho de 2022, bem como no Edital 
de Licitação, no tocante ao identificador (ID) do respectivo procedimento licitatório:

Onde se lê: 900028765
Leia-se: 946002

Tendo em vista que a correção supracitada não interfere na elaboração das propostas, não 
havendo também, alteração no rol de documentos de habilitação, fica determinada a republica-
ção do Edital com as correções e a manutenção dos prazos para apresentação das propostas, 
em atenção aos princípios da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da 
isonomia, ocorrendo o referido procedimento licitatório no dia 29/06/2022, em sessão pública 
eletrônica, com disputa a partir das 09h00min, por meio do site www.licitacoes-e.com.br/.

Caculé – BA, 21 de junho de 2022.

Breno Calasans Costa Ribeiro
Pregoeiro Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 352/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: 
MODALIDADE LICITATÓRIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022. CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00. CONTRATADO: BRT CONS-
TRUTORA LTDA, CNPJ nº 30.994.376/0001-20. OBJETO: execução de obra e serviços de 
engenharia para construção de uma praça de eventos no entorno da Lagoa Manoel Caculé, no 
município de Caculé/BA, objeto do Convênio CONDER Nº 352/2022, conforme Edital Tomada 
de Preço n.º 002/2022. VALOR TOTAL: R$ 1.629.571,15 (um milhão e seiscentos e vinte e nove 
mil e quinhentos e setenta e um reais e quinze centavos). ASSINATURA: 10 de junho de 2022. 
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2022.


