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PÁGINA CERTIFICADA

22 de agosto de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉPREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022

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 RE-
SULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 020/2022, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e reparo de 
equipamentos odontológicos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
deste município, conforme condições constantes no Edital e seus anexos, realizado no dia 17 de 
agosto de 2022, na sede desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, 
Caculé-BA, tendo como licitante vencedor: IVANILDO BARBOZA PEREIRA 07201836501, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 41.583.891/0001-33, no lote único, com um valor 
global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O pregoeiro ADJUDICA o objeto desta licitação a referida 
empresa. Caculé, 22 de agosto de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022

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 HOMO-
LOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 020/2022, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e reparo de equipamentos 
odontológicos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste muni-
cípio, conforme condições constantes no Edital e seus anexos, realizado no dia 17 de agosto de 
2022, na sede desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-BA, 
tendo como licitante vencedor: IVANILDO BARBOZA PEREIRA 07201836501, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 41.583.891/0001-33, no lote único, com um valor global de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O prefeito HOMOLOGA esse procedimento licitatório no dia 22 de 
agosto de 2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022

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 021/2022, cujo objeto é a contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e gerenciamento de telas, 
software e aluguel de mini PC, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias, neste 
município, conforme condições constantes no Edital e seus anexos, realizado no dia 17 de agosto 
de 2022, na sede desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-
-BA, tendo como licitante vencedor: CAIO DE SOUZA CARDOSO 0732151794, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 21.417.882/0001-65, no lote único, com um valor global de 
R$ 12.000,00 (doze mil reais). O pregoeiro ADJUDICA o objeto desta licitação a referida empresa. 
Caculé, 22 de agosto de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022

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 HOMO-
LOGAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 021/2022, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e gerenciamento de telas, 
software e aluguel de mini PC, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias, neste 
município, conforme condições constantes no Edital e seus anexos, realizado no dia 17 de agosto 
de 2022, na sede desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-BA, 
tendo como licitante vencedor: CAIO DE SOUZA CARDOSO 0732151794, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob o nº 21.417.882/0001-65, no lote único, com um valor global de R$ 
12.000,00 (doze mil reais). O prefeito HOMOLOGA esse procedimento licitatório no dia 22 de agosto 
de 2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.


