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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
CREDENCIAMENTO Nº 009/2022 

 
A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em consonância com o art. 25, “caput”, da Lei nº 8.666/1993, 
Lei Complementar nº 123/2006, torna público que será realizada um CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
009/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas do Município de Caculé, com base nos 
valores referenciais fixados, conforme anexos deste Edital, sem fornecimento de peças. O Edital ficará 
aberto para credenciamento de todos os interessados no período de 13/12/2022 a 30/12/2022 das 
08h00min às 13h00min na sede desta Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Rui 
Barbosa, 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), 
informações junto ao Setor de Licitações ou via e-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. O Edital permanecerá 
aberto até 30/03/2023, para cadastros reservas, para complementação de lotes desertos e/ou fracassados 
e/ou novos serviços. Outros atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do 
Município. Caculé – Bahia, 12 de dezembro de 2022. Gleide Jeane Pereira Gomes – Presidente da 
Comissão. 
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 AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 

ID nº 978196 
 

A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021, Lei 
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
posteriores alterações, torna pública a realização do Pregão Eletrônico nº 038/2022, tendo como 
objeto a contratação de empresa (as) para a confecção de fardamento escolar, destinado aos 
alunos da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023, em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme condições, especificações e 
quantidades constantes no edital e seus anexos, no dia 22 de dezembro de 2022, às 14h00min, 
na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.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, 12 de dezembro 
de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro. 
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 AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 - SRP 

 
A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, 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 027/2022, tendo como objeto o Registro de Preços 
para eventual e futura aquisição de recarga de toners, bulks e cartucho de tintas para uso em 
impressoras, marcas diversas, em atendimento às necessidades das diversas secretarias 
municipais, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 
22 de dezembro de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura. 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, 12 de dezembro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa 
Ribeiro. 


