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PÁGINA CERTIFICADA

14 de julho de 2022

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022

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, sub-
sidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público o RESULTADO e 
ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2022, cujo objeto é o Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas pesadas diversas, em atendimento às 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, deste município, realizado no dia 
29 de junho 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.licitaco-
ese. com.br. Tendo como vencedores as empresas: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 18.209.965/0001-54, 
nos lotes 01, 03 e 04, com um valor total de R$ 4.786.000,00 (quatro milhões e setecentos e oitenta 
e seis mil reais); FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado ins-
crita no CNPJ sob o nº 29.887.078/0001-51, no lote 02, com um valor total de R$ 1.318.500,00 (um 
milhão e trezentos e dezoito mil e quinhentos reais); SHINI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS-
TICOS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 54.086.012/0001-00, 
nos lotes 05 e 06, com um valor total de R$ 225.325,00 (duzentos e vinte e cinco mil e trezentos e 
vinte e cinco reais); JUSTI EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 44.859.853/0001-59, no lote 07, com um valor 
total de R$ 565.133,33 (quinhentos e sessenta e cinco mil e cento e trinta e três reais e trinta e 
três centavos). Ficando o valor global da licitação de R$ 6.894.958,33 (seis milhões e oitocentos e 
noventa e quatro mil e novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos). O Prefeito Mu-
nicipal adjudica o objeto desta licitação as referidas empresas. Caculé, 14 de julho de 2022. Pedro 
Dias da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a 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, torna pública a HOMO-
LOGAÇÃO da licitação na modalidade - Pregão Eletrônico nº 024/2022, cujo objeto é Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de máquinas pesadas diversas, em atendimento às neces-
sidades da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, deste município, realizado no dia 29 de ju-
nho 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.licitacoese. com.br. 
Tendo como vencedores as empresas: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 18.209.965/0001-54, nos lotes 01, 
03 e 04, com um valor total de R$ 4.786.000,00 (quatro milhões e setecentos e oitenta e seis mil 
reais); FIBRA DISTRIBUICAO & LOGISTICA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob o nº 29.887.078/0001-51, no lote 02, com um valor total de R$ 1.318.500,00 (um milhão 
e trezentos e dezoito mil e quinhentos reais); SHINI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 
LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 54.086.012/0001-00, nos 
lotes 05 e 06, com um valor total de R$ 225.325,00 (duzentos e vinte e cinco mil e trezentos e vinte 
e cinco reais); JUSTI EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 44.859.853/0001-59, no lote 07, com um valor total de 
R$ 565.133,33 (quinhentos e sessenta e cinco mil e cento e trinta e três reais e trinta e três centa-
vos). Ficando o valor global da licitação de R$ 6.894.958,33 (seis milhões e oitocentos e noventa e 
quatro mil e novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos). Ciente de que foram cum-
pridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal de Caculé homologa 
esse procedimento licitatório. Caculé, 14 de julho de 2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.
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