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CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal De Vitória Da Conquista – CMVC, tendo em vista a realização do 

Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 005/2022, referente ao processo licitatório nº. 
019/2022, que se trata da contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e forneci-
mento 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, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, Em conformi-
dade com a ata datada de 24 de agosto de 2022:

CONSIDERANDO que as propostas estão em conformidade com os preços praticados no mercado;
CONSIDERANDO o teor do Parecer da PROJUR 018/2022, que opina no sentido da continuação 

dos atos do certame e que deve ser considerado como parte integrante deste termo;
CONSIDERANDO a premente necessidade do objeto do certame por parte da Câmara Municipal e, 

ainda, a supremacia e indisponibilidade do interesse público;
RESOLVE:
• ADJUDICAR o objeto do processo licitatório de nº 019/2022, Pregão Presencial 005/2022, à licitante 

a seguir:
EMPRESA LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
CNPJ: 19.207.352/0001-40
Valor da taxa administrativa de -4,45% (quatro vírgula quarenta e cinco negativos), conforme especifica-

ções contidas no edital de licitação e seus anexos.
• HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente a processo licitatório de nº 019/2022,
pregão presencial 005/2022, para contratação de empresa especializada na administração, gerencia-

mento e fornecimento 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.

Vitória da Conquista/BA, 23 de setembro de 2022.

Luis Carlos Batista Oliveira
Presidente

Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 016/2022
CONTRATANTE:CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA BA-

HIA, inscrita no CNPJ sob Nº 14.645.717/0001-03, com sede na Rua Coronel Gugé, nº 150, Centro, Vitória 
da Conquista - Bahia.

CONTRATADA: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, pessoa jurídica, estabe-
lecida na Av Andromeda, nº. 885, sala 3521 e 3522, Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.473- 000, 
inscrita no CNPJ sob n.º 19.207.352/0001-40.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de 
Vale-Alimentação, na forma de cartão eletrônico com chip de segurança, para os servidores da Câmara Mu-
nicipal de Vitória da Conquista, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o 
edital como Anexo I.

Valor da taxa administrativa de -4,45% (quatro vírgula quarenta e cinco negativos), conforme especifica-
ções contidas no edital de licitação e seus anexos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.46.00.0000 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
VALOR CONTRATUAL: R$ 1.005.570,00 (um milhão e cinco mil, quinhentos e setenta reais)
VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2022: R$ 345.487,50 (trezentos e quarenta e cinco 

mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 23 de setembro de 2022 a 23 de setembro de 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 019/2022: PREGÃO PRESENCIAL 005/2022
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93.

Vitória da Conquista, 23 de setembro de 2022.

Luis Carlos Batista
Presidente

Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

ERRATA
PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

RETIFICAÇÃO AO
Processo Licitatório n.º 021/2022
Tomada de Preços n.º 001/2022

A Comissão Permanente de licitação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, torna Público a 
errata do processo de licitação n.º 021/2022, Tomada de Preços n.º 001/2022.

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma na sede da Câmara 
Municipal de Vitória da Conquista - CMVC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
edital e em seus anexos.

CORRIGI-SE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

A presente errata tem por finalidade promover a correção na Planilha Orçamentária - Anexo B DO 
PROJETO BÁSICO, do Edital, tendo em vista que quando da sua publicação os itens 2.3, 2.4, 4.2, 5.2, 
5.5, 5.6, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.10, 8.11 e 10.1 saíram com os valores incorretos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Tendo em vista a alteraçã o supracitada está dentro de prazo para formulaçã o das propostas e Conside-

rando que a inserção dos valores corretor nos itens 2.3, 2.4, 4.2, 5.2, 5.5, 5.6, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 
8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.10, 8.11 e 10.1 não interferem na formulação da proposta, visto que permanece sem alter-
ação o valor global estimado de R$ 329.879,85 (trezentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais 
e oitenta e cinco centavos), fica mantido o recebimento dos envelopes na mesma data e horário marcados 
para a abertura da sessão: em 29 de setembro de 2022, às 9h00 (horário de Brasília-DF).

Vitória da Conquista - BA, em 23 de setembro de 2022

Gleide Cajaíba Oliveira
Presidente

Comissão Permanente de Licitação

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022

O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 025/2022. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de proteínas para atender 
as demandas das Secretarias Municipais de Barra do Choça. Data/Hora da disputa 04/10/2022 às 10h30min 
horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ ba/barradochoca e no site do Banco 
do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacao@ barradochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 23 de 
Setembro de 2022. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022

O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 024/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de serviço de ornamentação 
com fornecimento de flores para atender as necessidades do Município de Barra do Choça. Data/Hora da 
disputa 04/10/2022 às 09h30min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ba/
barradochoca e no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacao@barradochoca.
ba.gov.br. Barra do Choça, 23 de Setembro de 2022. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022

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, Decreto Municipal 1.651/2021, por meio do Pregoeiro Municipal, torna 
público o RESULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 023/2022, 
cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) e vasilhames, em atendimento às necessidades das diversas Secretarias Municiais de Caculé, con-
forme condições estabelecidas no Edital e seus anexos, realizado no dia 15 de setembro de 2022, na sede 
desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-BA, tendo como licitante 
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vencedor: ANA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO NEVES, pessoa jurídica de direito privado inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.201.856/0001-50, nos lotes 01, 02 e 03, com um valor total de R$ 82.350,00 (oitenta e 
dois mil e trezentos e cinquenta reais), ficando, portanto, esta licitação com um valor global de R$ 82.350,00 
(oitenta e dois mil e trezentos e cinquenta reais). O pregoeiro ADJUDICA o objeto desta licitação a referida 
empresa. Caculé, 23 de setembro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022

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 023/2022, cujo objeto é Registro de Preços para futura e 
eventual aquisição de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e vasilhames, em atendimento às neces-
sidades das diversas Secretarias Municiais de Caculé, conforme condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos, realizado no dia 15 de setembro de 2022, na sede desta Prefeitura Municipal, localizada na Rua 
Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-BA, tendo como licitante vencedor: ANA MARIA DE OLIVEIRA CAR-
DOSO NEVES, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 02.201.856/0001-50, nos lotes 
01, 02 e 03, com um valor total de R$ 82.350,00 (oitenta e dois mil e trezentos e cinquenta reais), ficando, 
portanto, esta licitação com um valor global de R$ 82.350,00 (oitenta e dois mil e trezentos e cinquenta 
reais). O prefeito HOMOLOGA esse procedimento licitatório no dia 23 de setembro de 2022. Pedro Dias 
da Silva – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE  ALMEIDA
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