18 de julho de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022
A Prefeitura Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei nº
8.666/93, Decreto Municipal nº 1.650/2021, por meio do Pregoeiro Municipal, torna público o RESULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 016/2022, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria com a alimentação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do e-SUS, com
disponibilização de sistema pela contratada, conforme especificações constantes no Edital e seus
anexos, realizado no dia 11 de julho de 2022, na sede desta Prefeitura Municipal, localizada na
Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé- BA, tendo como licitante vencedor: WM APOIO A GESTAO
DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ
sob o nº 43.735.220/0001-76, no lote único, com um valor global de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil
e duzentos e cinquenta reais). O pregoeiro ADJUDICA o objeto desta licitação a referida empresa.
Caculé, 18 de julho de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022
A Prefeitura Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/02, Lei nº
8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.650/2021, por meio do Prefeito Municipal, torna pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 016/2022, cujo objeto é a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria com a alimentação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do e-SUS, com disponibilização de
sistema pela contratada, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, realizado no
dia 11 de julho de 2022, na sede desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-BA, tendo como licitante vencedor: WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA
DO PIAUI LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 43.735.220/0001-76,
no lote único, com um valor global de R$ 38.250,00 (trinta e oito mil e duzentos e cinquenta reais).
O prefeito HOMOLOGA esse procedimento licitatório no dia 18 de julho de 2022. Pedro Dias da
Silva – Prefeito Municipal.
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