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PÁGINA CERTIFICADA

02 de Janeiro de 2023

Prefeitura Municipal de Caculé

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022

O Município de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto Federal 
nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com 
suas posteriores alterações, torna público o RESULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 036/2022, cujo objeto é a contratação de empresa (as) para a 
confecção de agendas, mochilas, estojos e camisetas personalizadas e aquisição de materiais 
de expediente, destinados a compor o kit escolar dos professores 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, realizado no dia 21 de dezembro de 2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Centro – Caculé – Bahia, através da plataforma 
licitações-e sob o link www.licitacoese. com.br. Tendo como vencedores as empresas: GRA-
FICA E EDITORA UNIAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
04.254.807/0001-01, no lote 01, com um valor total de R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e 
noventa reais); WK BOLSAS E BRINDES LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob o nº 46.184.477/0001-75, no lote 02, com um valor total de R$ 15.899,50 (quinze mil 
e oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos); CID GONCALVES DE FIGUEIRE-
DO ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 01.785.554/0001- 04, no 
lote 03, com um valor total de R$ 13.757,70 (treze mil e setecentos e cinquenta e sete reais e 
setenta centavos); PATRICIA DA SILVA RODRIGUES - ME, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30, no lote 04, com um valor total de R$ 5.709,00 
(cinco mil e setecentos e nove reais). Ficando o valor global da licitação de R$ 42.956,20 (qua-
renta e dois mil e novecentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos). O Pregoeiro adjudica 
o objeto desta licitação as referidas empresas. Caculé, 02 de janeiro de 2023. Breno Calasans 
Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decre-
to Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, Lei Complementar nº 
123/2006 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna públi-
ca a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade - Pregão Eletrônico nº 036/2022, cujo objeto 
é contratação de empresa (as) para a confecção de agendas, mochilas, estojos e camisetas 
personalizadas e aquisição de materiais de expediente, destinados a compor o kit escolar dos 
professores da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023, em atendimento as necessida-
des da Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme condições, especificações 
e quantidades constantes no edital e seus anexos, realizado no dia 21 de dezembro de 2022, 
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – 
Centro – Caculé – Bahia, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. 
Tendo como vencedores as empresas: GRAFICA E EDITORA UNIAO LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 04.254.807/0001-01, no lote 01, com um valor total de 
R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais); WK BOLSAS E BRINDES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 46.184.477/0001-75, no lote 02, com um 
valor total de R$ 15.899,50 (quinze mil e oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta cen-
tavos); CID GONCALVES DE FIGUEIREDO ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJ sob o nº 01.785.554/0001-04, no lote 03, com um valor total de R$ 13.757,70 (treze mil 
e setecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos); PATRICIA DA SILVA RODRIGUES 
- ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 23.840.148/0001-30, no lote 
04, comum valor total de R$ 5.709,00 (cinco mil e setecentos e nove reais). Ficando o valor 
global da licitação de R$ 42.956,20 (quarenta e dois mil e novecentos e cinquenta e seis reais 
e vinte centavos). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse 
processo, o Prefeito Municipal de Caculé homologa esse procedimento licitatório. Caculé, 02 de 
janeiro de 2023. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022

O Município de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto Fe-
deral nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, 
com suas posteriores alterações, torna público o RESULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 037/2022, cujo objeto é a contratação de empresa (as) 
para a confecção de cadernos, agendas e estojos personalizados e aquisição de materiais de 
expediente, destinados a compor o kit escolar dos 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 ane-
xos, realizado no dia 21 de dezembro de 2022, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Centro – Caculé – Bahia, através da plataforma 
licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedores as empresas: GRA-

FICA E EDITORA UNIAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
04.254.807/0001-01, no lote 01, com um valor total de R$ 132.989,50 (cento e trinta e dois mil e 
novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos); F. RIBEIRO BRITO - EPP, pessoa jurídi-
ca de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 19.913.591/0001-16, no lote 02, com um valor total 
de R$ 109.854,70 (cento e nove mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos); 
COMERCIAL RICARDO MENDONCA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob o nº 14.943.305/0001-41, no lote 03, com um valor total de R$ 24.524,50 (vinte e quatro mil 
e quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Ficando o valor global da licitação de 
R$ 267.368,70 (duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e sessenta e oito reais e setenta cen-
tavos). O Pregoeiro adjudica o objeto desta licitação as referidas empresas. Caculé, 02 de janeiro 
de 2023. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decre-
to Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, Lei Complementar nº 
123/2006 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública 
a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade - Pregão Eletrônico nº 037/2022, cujo objeto é a 
contratação de empresa (as) para a confecção de cadernos, agendas e estojos personalizados e 
aquisição de materiais de expediente, destinados a compor o kit escolar dos alunos da rede mu-
nicipal 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, realizado no dia 21 de dezembro de 2022, na Sala de Licitações da Prefei-
tura Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – Centro – Caculé – Bahia, através da 
plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedores as empresas: 
GRAFICA E EDITORA UNIAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
04.254.807/0001- 01, no lote 01, com um valor total de R$ 132.989,50 (cento e trinta e dois mil e 
novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos); F. RIBEIRO BRITO - EPP, pessoa jurídi-
ca de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 19.913.591/0001-16, no lote 02, com um valor total 
de R$ 109.854,70 (cento e nove mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos); 
COMERCIAL RICARDO MENDONCA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ 
sob o nº 14.943.305/0001-41, no lote 03, com um valor total de R$ 24.524,50 (vinte e quatro mil 
e quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Ficando o valor global da licitação 
de R$ 267.368,70 (duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e sessenta e oito reais e setenta 
centavos). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que regem esse processo, 
o Prefeito Municipal de Caculé homologa esse procedimento licitatório. Caculé, 02 de janeiro de 
2023. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022

A Prefeitura Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei nº 
8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.650/2021 e 1.651/2021, por meio do Pregoeiro Municipal, tor-
na público o RESULTADO e ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
027/2022, cujo objeto é 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, realizado no dia 22 de dezembro de 2022, na sede desta Prefeitura Municipal, 
localizada na Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé-BA, tendo como licitante vencedor: KLYSOS-
TENYS ANDRADE COSTA BRITO, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
37.524.024/0001-50, no lote único, com um valor global de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O 
pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Caculé, 02 de janeiro de 2023. 
Breno Calasans Costa Ribeiro – Pregoeiro Municipal.


