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PÁGINA CERTIFICADA

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
005/2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA, por meio de seu pregoeiro, 
torna público que decidiu SUSPENDER o processo licitatório nº 019/2022, modalidade Pregão Presencial 
nº 005/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e for-
necimento de Vale-Alimentação, na forma de cartão eletrônico com chip de segurança, para os servidores 
da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
que integra o edital como Anexo I.

A suspensão decorre de questionamentos ao edital do certame realizados por licitantes, que resultaram 
na necessidade de revisão de seu instrumento convocatório. É necessária a republicação do edital nos casos 
em que as respostas aos pedidos de esclarecimentos de licitantes, ainda que publicadas em portal oficial, 
impactem na formulação das propostas, em conformidade com o disposto no art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93.

Nova data será divulgada na forma da lei.

Vitória da Conquista – Bahia, 04 de agosto de 2022.

Alison Simão Zuccari Lima
Pregoeiro / Decreto nº 3514/2022

Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Presencial 
nº 020/2022, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ma-
nutenção e reparo de equipamentos odontológicos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde, deste município, conforme condições constantes no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 
17 de agosto de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, estabelecida à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Cen-
tro, Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal 
da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto 
ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, 
das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão 
publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 04 de agosto de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans 
Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Presen-
cial nº 021/2022, tendo como objeto 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, que será real-
izado no dia 17 de agosto de 2022, às 10h30min, na sede desta Prefeitura, estabelecida à Rua Rui Barbosa 
– Nº 26, Centro, Caculé/BA – CEP: 46.300-000. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no 
link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais infor-
mações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 
46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste 
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 04 de agosto de 2022. Pregoeiro: 
Breno Calasans Costa Ribeiro.


