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PÁGINA CERTIFICADA

17 de novembro de 2022

AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022

O Município de Caculé por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para ciência 
dos interessados, o recebimento de Recurso Administrativo, relativo Processo Licitatório – Pregão 
Eletrônico nº 034/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equi-
pamentos de informática para atender às necessidades das diversas Secretarias Municipais, deste 
município, conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos, interposto 
pela empresa N K INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
17.997.528/0001-80, razão pela qual consoante o disposto no artigo Art. 44. § 2º do Decreto Federal 
10.024/2019, fica declarado em aberto o prazo de 03 (três) dias, contado da data final do prazo do 
recorrente, para apresentação de contrarrazões ao recurso recebido, na forma de como estabelece 
o instrumento convocatório. 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, 17 de novembro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro – Pregoeiro.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

O Município de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, torna público o RE-
SULTADO e a ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para execução de serviços e obras de engenharia, 
objetivando a construção do NUCLEO FLORESCER, pavimento com 13 salas para o funcionamen-
to das atividades com especialização para os alunos especiais, de acordo com os descritos nos 
anexos que integram este Edital, realizada no dia 03 de novembro de 2022, na Sala de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé – Bahia, em 
favor da empresa: VSG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 45.084.642/0001-54, com um valor global de R$ 1.301.819,44 (um milhão 
e trezentos e um mil e oitocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos). A Comissão Per-
manente de Licitação de Caculé ADJUDICA o objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 17 
de novembro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

O Município de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, torna pública a 
HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, cujo objeto é 
a contratação de empresa especializada para execução de serviços e obras de engenharia, objeti-
vando a construção do NUCLEO FLORESCER, pavimento com 13 salas para o funcionamento das 
atividades com especialização para os alunos especiais, de acordo com os descritos nos anexos 
que integram este Edital, realizada no dia 03 de novembro de 2022, na Sala de Licitações da Prefei-
tura Municipal de Caculé, localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé – Bahia, em favor da 
empresa: VSG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 45.084.642/0001-54, com um valor global de R$ 1.301.819,44 (um milhão e tre-
zentos e um mil e oitocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos). Ciente de que foram 
cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, o Prefeito Municipal de Caculé 
HOMOLOGA essa licitação em 17 de novembro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito.

EXTRATO DE CONTRATO – SRP
CONTRATO Nº 484-1/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, no uso de suas atribuições, torna pública a contratação: MO-
DALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACULÉ, CNPJ nº 13.676.788/0001-00, com coparticipação do FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE DE CACULÉ, CNPJ nº 12.419.478/0001-30, com coparticipação do FUNDO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACULÉ, CNPJ nº 14.878.572/0001-82. CONTRATADO: 
REDE INOVA LTDA, CNPJ nº 19.455.124/0001-90. OBJETO: Aquisição de fórmulas infantis, leites 
especiais e suplementos alimentares para atender aos usuários cadastrados na Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, deste município, conforme descrições da Ata de Registro de Preços nº 
026/2022 do Edital Pregão Presencial nº 010/2022. VALOR TOTAL: R$ 51.569,30 (cinquenta e um 
mil e quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos). ASSINATURA: 25 de outubro de 2022. 
VIGÊNCIA: 30 de novembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ


