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

PÁGINA CERTIFICADA

07 de julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, resolve pela a adjudicação e homologação, do resultado CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de servi-
ços de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a fim 
de atender os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela 
Prefeitura Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referenciais 
fixados. Sendo declarado como CREDENCIADO: RAMON BRITO PEREIRA, pessoa física, ins-
crita no CPF sob o nº 045.707.595-30, portador da cédula de identidade nº 16.091.594-54, repre-
sentante de BANDA RAMON E MÔNICA. O Edital permanecerá aberto para credenciamento dos 
interessados no período de 06/06/2022 a 30/12/2022 das 08h00min às 12h00min na sede desta 
Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – 
CEP: 46.300-000. Ciente do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal ADJUDI-
CA o objeto ao credenciado e HOMOLOGA o procedimento até a presente data. Segue o processo 
para demais diligências. Caculé, 09 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, resolve pela a adjudicação e homologação, do resultado CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de ser-
viços de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a 
fim de atender os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados 
pela Prefeitura Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referen-
ciais fixados. Sendo declarado como CREDENCIADO: GEOVANI DOS SANTOS BRITO, pessoa 
física, inscrita no CPF sob o nº 076.947.065-38, portador da cédula de identidade nº 21.476.849-
02, representante de BANDA CÉLIO SILVA E GEO DO PISEIRO (GAROTOS SENSAÇÃO). O 
Edital permanecerá aberto para credenciamento dos interessados no período de 06/06/2022 a 
30/12/2022 das 08h00min às 12h00min na sede desta Prefeitura, no Setor de Licitações e Con-
tratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Ciente do cumprimento 
das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal ADJUDICA o objeto ao credenciado e HOMOLOGA 
o procedimento até a presente data. Segue o processo para demais diligências. Caculé, 09 de 
junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, resolve pela a adjudicação e homologação, do resultado CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de servi-
ços de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a fim 
de atender os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela 
Prefeitura Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referenciais 
fixados. Sendo declarado como CREDENCIADO: LUCAS LIMA DIAS, pessoa física, inscrita no 
CPF sob o nº 058.543.045-46, portador da cédula de identidade nº 16.892.271-90, representante 
de BANDA LUCAS LIMA. O Edital permanecerá aberto para credenciamento dos interessados 
no período de 06/06/2022 a 30/12/2022 das 08h00min às 12h00min na sede desta Prefeitura, no 
Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – CEP: 46.300-
000. Ciente do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal ADJUDICA o objeto ao 
credenciado e HOMOLOGA o procedimento até a presente data. Segue o processo para demais 
diligências. Caculé, 09 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, resolve pela a adjudicação e homologação, do resultado CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de servi-
ços de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a fim 
de atender os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela 
Prefeitura Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referenciais 
fixados. Sendo declarado como CREDENCIADO: ALEXANDRE XAVIER VIEIRA, pessoa física, 
inscrita no CPF sob o nº 024.067.505-31, portador da cédula de identidade nº 09.645.749-00, 
representante de BANDA CASSYA LIMA. O Edital permanecerá aberto para credenciamento dos 
interessados no período de 06/06/2022 a 30/12/2022 das 08h00min às 12h00min na sede desta 
Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – 
CEP: 46.300-000. Ciente do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal ADJUDI-
CA o objeto ao credenciado e HOMOLOGA o procedimento até a presente data. Segue o processo 
para demais diligências. Caculé, 09 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, resolve pela a adjudicação e homologação, do resultado CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de servi-
ços de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a fim 
de atender os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela 
Prefeitura Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referenciais 
fixados. Sendo declarado como CREDENCIADO: RICARDO LIMA RAMOS, pessoa física, inscrita 
no CPF sob o nº 062.040.485-03, portador da cédula de identidade nº 20.570.307- 09, representante 
de RICARDO LIMA. O Edital permanecerá aberto para credenciamento dos interessados no perío-
do de 06/06/2022 a 30/12/2022 das 08h00min às 12h00min na sede desta Prefeitura, no Setor de 
Licitações e Contratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Ciente 
do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal ADJUDICA o objeto ao credenciado 
e HOMOLOGA o procedimento até a presente data. Segue o processo para demais diligências. 
Caculé, 09 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, resolve pela a adjudicação e homologação, do resultado CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços 
de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a fim de 
atender os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela Prefei-
tura Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referenciais fixados. 
Sendo declarado como CREDENCIADO: BRUNO DOS SANTOS AVELAR, pessoa física, inscrita no 
CPF sob o nº 038.508.455-24, portador da cédula de identidade nº 16.922.759-68, representante de 
BANDA CIA DO FORRÓ. O Edital permanecerá aberto para credenciamento dos interessados no 
período de 06/06/2022 a 30/12/2022 das 08h00min às 12h00min na sede desta Prefeitura, no Setor 
de Licitações e Contratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Ciente 
do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal ADJUDICA o objeto ao credenciado 
e HOMOLOGA o procedimento até a presente data. Segue o processo para demais diligências. 
Caculé, 09 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, resolve pela a adjudicação e homologação, do resultado CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços 
de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a fim de aten-
der os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela Prefeitura 
Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referenciais fixados. Sendo 
declarado como CREDENCIADO: EDNALDO FIGUEIREDO CARVALHO, pessoa física, inscrita no 
CPF sob o nº 051.889.566-16, portador da cédula de identidade nº 22.580.789-03, representante de 
BANDA OS MORENGO DENGO DO FORRÓ. O Edital permanecerá aberto para credenciamento 
dos interessados no período de 06/06/2022 a 30/12/2022 das 08h00min às 12h00min na sede desta 
Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – CEP: 
46.300-000. Ciente do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal ADJUDICA o 
objeto ao credenciado e HOMOLOGA o procedimento até a presente data. Segue o processo para 
demais diligências. Caculé, 09 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, resolve pela a adjudicação e homologação, do resultado CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços 
de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a fim de 
atender os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela Prefei-
tura Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referenciais fixados. 
Sendo declarado como CREDENCIADO: MULLER ANGELO LOPES CARVALHO 05889950533, 
pessoa jurídica de direto privado, inscrita no CNPJ sob o nº 46.419.525/0001-67, portador da cédula 
de identidade nº 16.352.145-05, representante de MULLER. O Edital permanecerá aberto para cre-
denciamento dos interessados no período de 06/06/2022 a 30/12/2022 das 08h00min às 12h00min 
na sede desta Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, 
Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Ciente do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal 
ADJUDICA o objeto ao credenciado e HOMOLOGA o procedimento até a presente data. Segue o 
processo para demais diligências.
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AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, resolve pela a adjudicação e homologação, do resultado CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços 
de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a fim de 
atender os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela Prefei-
tura Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referenciais fixados. 
Sendo declarado como CREDENCIADO: GEOVANI DOS SANTOS BRITO, pessoa física, inscrita no 
CPF sob o nº 076.947.065-38, portador da cédula de identidade nº 21.476.849-02, representante de 
BANDA CÉLIO SILVA E GEO DO PISEIRO (GAROTOS SENSAÇÃO). O Edital permanecerá aberto 
para credenciamento dos interessados no período de 06/06/2022 a 30/12/2022 das 08h00min às 
12h00min na sede desta Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, 
Centro, Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Ciente do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito 
Municipal ADJUDICA o objeto ao credenciado e HOMOLOGA o procedimento até a presente data. 
Segue o processo para demais diligências. Caculé, 09 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Pre-
feito Municipal.

AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, resolve pela a adjudicação e homologação, do resultado CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços 
de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a fim de 
atender os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela Prefei-
tura Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referenciais fixados. 
Sendo declarado como CREDENCIADO: JOÃO PEDRO ROCHA LISBOA, pessoa física, inscrita no 
CPF sob o nº 050.535.335-04, portador da cédula de identidade nº 23.664.535-82, representante de 
PEDRO LISBOA. O Edital permanecerá aberto para credenciamento dos interessados no período 
de 06/06/2022 a 30/12/2022 das 08h00min às 12h00min na sede desta Prefeitura, no Setor de 
Licitações e Contratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Ciente 
do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal ADJUDICA o objeto ao credenciado 
e HOMOLOGA o procedimento até a presente data. Segue o processo para demais diligências. 
Caculé, 15 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, resolve pela a adjudicação e homologação, do resultado CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços 
de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a fim de aten-
der os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela Prefeitura 
Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referenciais fixados. Sendo 
declarado como CREDENCIADO: CAIO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIVA, pessoa física, inscrita 
no CPF sob o nº 076.294.565-65, portador da cédula de identidade nº 21.335.566-30, representante 
de BANDA DANIEL PAIVA. O Edital permanecerá aberto para credenciamento dos interessados no 
período de 06/06/2022 a 30/12/2022 das 08h00min às 12h00min na sede desta Prefeitura, no Setor 
de Licitações e Contratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Ciente 
do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal ADJUDICA o objeto ao credenciado 
e HOMOLOGA o procedimento até a presente data. Segue o processo para demais diligências. 
Caculé, 17 de junho de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 006/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações pos-
teriores, resolve pela a adjudicação e homologação, do resultado CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
006/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços 
de bandas, artistas em diferentes estilos musicais e grupos de manifestações culturais, a fim de 
atender os eventos tradicionais/culturais, esportivos e turísticos promovidos ou apoiados pela Prefei-
tura Municipal de Caculé, com base na Avaliação Prévia e respectivos valores referenciais fixados. 
Sendo declarado como CREDENCIADO: VIVIANE DA SILVA SOUZA, pessoa física, inscrita no CPF 
sob o nº 078.922.275-20, portadora da cédula de identidade nº 21.057.950-13, representante de 
VIVIANE SOUZA. O Edital permanecerá aberto para credenciamento dos interessados no período 
de 06/06/2022 a 30/12/2022 das 08h00min às 12h00min na sede desta Prefeitura, no Setor de 
Licitações e Contratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Ciente 
do cumprimento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal ADJUDICA o objeto ao credenciado 
e HOMOLOGA o procedimento até a presente data. Segue o processo para demais diligências. 
Caculé, 21 de junho de 2022. Pedro Dias d
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