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CARTA CONVITE Nº 004/2021 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

digitalização de documentos, gerenciamento e indexação de arquivo eletrônico, bem 

como organização do processo de prestação de contas mensal e anual referente ao 

exercício de 2021, a ser enviado através do Sistema de Processo Eletrônico – e-TCM, 

atendendo ao quanto prescrito nas Resoluções TCM nºs 1337/2015, 1338/2015 e 

1353/2017, conforme especificações e mediante condições estabelecidas na Lei 

Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93 
 

CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela Empresa SUDOESTE 

CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME,  foi mantida a decisão exarada pela 

Presidente da Comissão de Licitação, a qual habilitou e declarou vencedora da Carta 

Convite n.º 004/2021 a licitante SUDOESTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - 

ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 20.021.178/0001-26, nos termos previstos na decisão da 

respectiva pasta licitatória; 

 
CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a 

Administração Pública, além de homenagear os princípios norteadores da atividade 

administrativa,  

ADJUDICO E HOMOLOGO  

 o resultado apresentado pela Presidente da Comissão de Licitação da Câmara 

Municipal de Brumado, constante da ata da Carta Convite n.º 004/2021, para que 

atinjam os seus legais e necessários efeitos. 

 
Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 08 de março de 2021. 

 

 
JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA

  
Presidente da Câmara Municipal de Brumado
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                       DECRETO LEGISLATIVO Nº 002, DE 10 DE MARÇO DE 2021. 
 

 “Dispõe sobre medidas de enfretamento à 

pandemia mundial Covid-19 e regulamenta 

o cumprimento ao DECRETO ESTADUAL Nº 

20.259 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2021”. 

 

 

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que a situação de nosso pais e mundial do Coronavírus (COVID-
19), foi classificado como pandemia; 

 

CONSIDERANDO que o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população 
do mundo inteiro de forma simultânea; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e 
transmissão local e preservar a saúde de toda a população;  

 

CONSIDERANDO que, quanto mais preventivamente forem adotadas as medidas 
de proteção, mais rápido, trará mais eficiência no combate à transmissão e à 
propagação do Coronavírus, já publicamente considerável como inevitável;  

 

CONSIDERAÇÃO o aumento do número de novos casos relatados nos boletins 
epidemiológicos, fornecidos pela Secretaria de Saúde do município de Ituaçu – 
Bahia, que chegaram a 798 casos confirmados, sendo 23 deles ativos, e outros 63 
monitorados; 

 

CONSIDRANDO o número de óbitos decorrentes do novo Coronavírus em nosso 
município, que já chegam a 08; 

 

CONSIDERANDO as previsões das autoridades sanitárias brasileiras, no sentido da 
possibilidade do aumento da disseminação do referido agente viral no território 
nacional;   

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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CONSIDERANDO que o Poder Legislativo, por natureza, constitui ambiente de 
larga circulação aglomeração de pessoas, que ocorrem a esta Casa nas mais 
diversas atividades nela desenvolvidas, tais como sessões plenárias, reuniões de 
comissões, etc; 

 

CONSIDERANDO a necessidade da pronta adoção de medidas visando a 
prevenção no que respeita a disseminação do citado vírus no âmbito das 
instalações deste Poder, de forma a resguardar a incolumidade da população, 
agentes políticos e servidores; 

 

CONSIDERANDO que um dos vereadores desta Casa Legislativa testou positivo 
para o Covid-19 nos últimos dias, e uma boa parte dos Edis e funcionários que se 
enquadram no “grupo de risco”, ou por serem portadores de alguma comorbidade; 

 

CONSIDERANDO o risco real de falta de equipamentos mecânicos (respiradores) e 
leitos, indispensáveis no tratamento dos casos graves e, como medida de exterminar 
a curva epidêmica. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 20.259, de 28 de fevereiro de 2021. 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica  suspensa a realização das sessões ordinárias e extraordinárias, bem 
como, o expediente externo nesta Câmara Municipal de Ituaçu, Bahia, até o dia 31 
de março do corrente ano de 2021, obedecendo ao Decreto Estadual nº 20.259, de 
28.02.2021. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrario. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete do Presidente da Câmara do Município de Ituaçu, Bahia, em 10/03/2021. 

 

 

José César Wanderley Brito 

- Presidente - 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 63.170.468/0001-44
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DECRETO 1.676 DE 10 DE MARÇO DE 2021 

Dispõe sobre a antecipação da Feira do dia 

13 de março de 2021 e dá outras 

providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

DECRETA: 

Art.1° - Fica antecipada a Feira do dia 13 de março de 2021 (sábado), para o dia 12 de 

março de 2021 (sexta-feira). 

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito, 10 de março de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO 1.676 DE 10 DE MARÇO DE 2021 

Dispõe sobre a antecipação da Feira do dia 

13 de março de 2021 e dá outras 

providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

DECRETA: 

Art.1° - Fica antecipada a Feira do dia 13 de março de 2021 (sábado), para o dia 12 de 

março de 2021 (sexta-feira). 

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito, 10 de março de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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DECRETO N. 1.677, DE 10 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais 

de prevenção ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19) no 

âmbito do Município de Caculé no período de 10 de março a 

14 de março de 2021 e estabelece outras providências.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas  atribuições legais,  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 20.296 de 09 de março de 2021, que institui, em todo o 

território do Estado da Bahia, as restrições, como medidas de enfrentamento ao novo 

coronavírus, causador da COVID-19; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 

dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), especialmente a 

obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV); 

CONSIDERANDO que não cabe à Administração Pública se eximir de adotar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV) no âmbito do seu 

território; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a situação do 

Coronavírus (COVID-19) como pandemia, sinalizando o risco potencial da doença infecciosa 

atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido 

identificados como de transmissão interna, requerendo, portanto, a adoção de medidas 

preventivas, com vistas a minimizar os problemas decorrentes da  situação; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma 

do artigo 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de Infecção e transmissão local e 

preservar a saúde dos cidadãos e cidadãs em geral; 

CONSIDERANDO o aumento dos indicadores - número de óbitos, taxa de ocupação de leitos de 

UTI e número de casos ativos - divulgados diariamente nos boletins epidemiológicos e o 

iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção de 

responsabilidade do Poder Executivo Municipal; 

DECRETA :  

Art. 1º. As medidas de enfrentamento da emergência da saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito municipal, ficam definidas 

nos termos deste Decreto. 

Art. 2º. Atendendo aos termos do Decreto Estadual Nº 20.296 de 09 de março de 2021, fica 

determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e 

o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20h às 05h, durante a vigência 

desse decreto. 

 § 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de 
deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou 
situações em que fique comprovada a urgência. 

  
§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e 
colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas 
de saúde e segurança. 
 
§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as suas atividades com até 
30 (trinta) minutos de antecedência do período estipulado no caput deste artigo, de modo a 
garantir o deslocamento dos seus funcionários e colaboradores às suas residências.  
 
§ 4º - Ficam excetuados, da vedação prevista no caput deste artigo:  
I - O funcionamento dos terminais rodoviários, bem como o deslocamento de funcionários e 
colaboradores que atuem na operacionalização destas atividades fins;  
II - Os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;  
III - Os serviços delivery de farmácia e medicamentos;  
IV - As atividades profissionais de transporte privado de passageiros;  
V – Postos de combustíveis. 
 
Art. 3º - Ficam autorizados, de 10 de março de 2021 (quarta-feira) até às 19:30h de 12 de março 

de 2021 (sexta-feira), somente  o  funcionamento  dos serviços essenciais,  notadamente as  

atividades  relacionadas à  saúde  e  ao enfrentamento  da pandemia,  como  transporte, 

serviço  de  entrega  de  medicamentos  e  demais  insumos  necessários para manutenção das 

atividades de saúde, as obras em hospitais e a construção de unidades de saúde,  bem  como  

à comercialização  de  gêneros  alimentícios  e  feiras  livres ,  à  segurança  e  as atividades de 

urgência e emergência, em todo território municipal, respeitando os horários estipulados neste 

decreto.  

§ 1º - Para fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se serviços públicos essenciais, 
cuja prestação não admite interrupção, as atividades relacionadas à segurança pública, saúde, 
proteção e defesa civil, fiscalização, arrecadação, limpeza púb lica, manutenção urbana, 
transporte público, energia, saneamento básico e comunicações; 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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§ 2º - Em relação as clínicas médicas, clínicas odontológicas, centros de saúde, laboratórios e 
congêneres poderão funcionar de segunda a sexta-feira das 05 hs ás 19:30 hs apenas para 
procedimentos de urgência e emergência;  
 
§ 3º - Para fins deste Decreto, não serão consideradas como unidades de saúde os 
estabelecimentos de serviços estéticos.  
 
§ 4º - Ficam suspensas, de 10 de março até às 05h de 15 de março de 2021, as atividades 
presenciais nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e Municipal não 
enquadrados como serviços públicos essenciais, com exceção dos processos licitatórios 
anteriormente agendados, devendo ser adotado o regime de trabalho remoto, observados o § 
2º do art. 1º e o art. 2º do Decreto nº 19.528, de 16 de março de 2020. 
 
§ 5º - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares e congêneres, 
só poderão operar de portas fechadas, na modalidade de entrega em domicílio (delivery) até às 
24h, durante o período previsto no caput deste artigo. 
 
§ 6º - Para fins deste Decreto, não serão consideradas como unidades de saúde os 
estabelecimentos de serviços estéticos.  
 
Art. 4º - Ficam autorizados, das 19:30hs de 12 de março de 2021 (sexta-feira) até às 05:00h de 

15 de março de 2021 (segunda-feira), somente o funcionamento de farmácias, postos de 

combustíveis e hotéis, vedada a abertura de qualquer outro estabelecimento comercial; 

§ 1º - Farmácias e postos de combustível poderão funcionar 24 horas, devendo incentivar os 

serviços de entrega (delivery); 

§ 2° - O funcionamento de hotéis e similares fica restrito à capacidade máxima diária de 30% 

(trinta por cento), obedecendo todas as medidas sanitárias. 

Art. 5º - Fica vedada a venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive por 

sistema de entrega em domicílio (delivery), das 18h de 12 de março até às 05h de 15 de março 

de 2021, na forma do art. 4º do Decreto Estadual nº 20.260, de 02 de março de 2021. 

Art. 6º Permanecem suspensas as atividades escolares presenciais no âmbito municipal por 
tempo indeterminado ou ulterior deliberação.  
 
Art. 7º. Fica proibida a realização de qualquer tipo de evento no âmbito do Município de Caculé, 

seja ele Cultural, Esportivo, Artístico, Social, público ou Particular, com exceção à Feira livre e 

eventos religiosos, devendo respeitar as seguintes diretrizes:  

§ 1º. Em relação à FEIRA LIVRE, fica autorizada a sua realização para abastecimento ao público, 

apenas para a comercialização de gêneros alimentícios, de segunda a sexta-feira (das 05 horas 

até as 19:30 horas), desde que seja realizada em local aberto e organizada de forma a não gerar 

aglomeração, com distância de 2 metros de uma barraca para outra, com uso obrigatório de 

máscaras para comerciantes e clientes, devendo o feirante dispo nibilizar álcool 70% para uso 

em geral.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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§ 2º - Em relação à FEIRA LIVRE, como forma de evitar a disseminação do Vírus, FICA PROIBIDA, 

pelo prazo de vigência desse decreto, a presença de comerciantes de qualquer natureza, 

oriundos de outros Municípios.  

§ 3º - Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer de segunda a sexta-feira (das 05 horas até 

as 19:30 horas), respeitados os protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o 

distanciamento social adequado e o uso de máscaras, bem como a capacidade máxima de 

lotação de 30% (trinta por cento). 

§ 4º - Durante os finais de semana (sábados e domingos) os atos religiosos litúrgicos só poderão 

acontecer através de transmissão remota, com presença apenas do s organizadores, com limite 

de dez pessoas; 

Art.8º - Excepcionalmente, durante o período compreendido entre as 05 horas do dia 10 de 

março de 2021 até as 19:30 hs do dia 12 de março de 2021, ficam autorizados, os serviços 

necessários ao funcionamento de toda e qualquer atividade industrial, do 

setor eletroenergético, das centrais de telecomunicações (call centers) que operem em regime 

de 24h e dos Centros de Distribuição e o deslocamento dos seus trabalhadores e colaboradores, 

devendo os responsáveis seguirem todas as recomendações constantes do art. 12° no tocante 

as medidas sanitárias; Conforme Decreto Estadual nº 20.296, de 09 de março de 2021.  

Art. 9º - Ficam vedados, até o dia 15 de março de 2021, os procedimentos cirúrgicos eletivos 

não urgentes ou emergenciais, nas unidades hospitalares de saúde públicas e privadas do Estado 

da Bahia.  

§ 1º - Não se enquadram na vedação prevista no caput deste artigo os procedimentos cirúrgicos 
a serem realizados em clínicas e estabelecimentos que funcionem exclusivamente como hospital 
dia.  

§ 2º - Não se enquadram na vedação prevista no caput deste artigo os procedimentos cirúrgicos 
eletivos oncológicos e cardiológicos. 

Art. 10º. Fica PROIBIDO o funcionamento das quadras esportivas, campos societys e realização 

de qualquer atividade esportiva no âmbito do município de Caculé. 

Art. 11º. Fica PROIBIDO o funcionamento clubes de serviço e lazer no âmbito do município de 

Caculé. 

Art. 12º. São condições indispensáveis para o funcionamento de estabelecimentos públicos e 

privados, as seguintes medidas para reduzir os riscos de contaminação: 

I. Intensificar as ações de limpeza com material sanitizante adequado; 

II. Disponibilizar à entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos, de fácil 

acesso, dispensadores de álcool 70%; 

III. Limitar o número máximo de clientes ao compatível com o tamanho do 

estabelecimento, evitando a aglomeração de pessoas aguardando a tendimento, 

podendo o estabelecimento utilizar um sistema de senhas para ordenar a entrada; 
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IV.  Uso obrigatório de máscaras de proteção por todos os seus funcionários e usuários; 

V.  Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI aos seus funcionários; 

VI. Incentivar o pagamento por meios eletrônicos, evitando a circulação de dinheiro em 

espécie; 

VII. Reordenar as filas através de marcações, garantindo o distanciamento mínimo de 

02 (dois) metros entre os usuários; 

VIII. Priorizar o atendimento aos cidadãos que se encontram em grupo de risco definido 

pela Organização Mundial de Saúde – OMS, podendo estipular um horário para 

atendimento exclusivo; 

IX. Divulgar as informações sobre os métodos de prevenção ao contágio, bem como 

das ações que devem ser tomadas em caso de suspeita de contaminação; 

X. Assegurar que os colabores que apresentarem febre ou tosse sintam-se 

estimulados, sem receio de prejuízos de remuneração, a comunicarem 

imediatamente o fato e ficarem em casa, conforme recomenda a OMS (Organização 

Mundial da Saúde). 

Art. 13º. Ficam proibidas aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde, Hospital, Centro de 

Especialidades Multiprofissional, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), salas de vacinas, 

clínicas particulares, consultórios médicos e similares, onde ocorram aglomerações em salas de 

espera. 

Parágrafo único: Fica proibida a visita ao internamento no Hospital Nossa Senhora Aparecida, 

sendo permitido um acompanhante por paciente, quando necessário. 

Art. 14º. Os velórios e enterros deverão restringir a 10 (dez) o número m áximo de pessoas 

simultaneamente, vedada a aglomeração no entorno das dependências. Também fica proibido 

o fornecimento e consumo de alimentos e bebidas dentro do ambiente. 

Parágrafo único: Fica vedada a realização de velórios em residências.  

Art. 15º. O não cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto será caracterizado como 

infração à Legislação Municipal e sujeitará o infrator às segui ntes penalidades:  

I. Advertência e notificação para o primeiro descumprimento; 

II. Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para o segundo descumprimento, cumulado com 

o fechamento do estabelecimento por 30 dias e cassação do alvará pelo mesmo período; 

III. Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o terceiro descumprimento, cumulado com o 

fechamento do estabelecimento por 180 dias e cassação do alvará  pelo mesmo período; 

Art. 16º. Recomenda-se à população, em atendimento às orientações mais recentes das 

autoridades técnicas que, quando possível, fique em isolamento social e que utilize máscaras 

quando o deslocamento for inevitável, especialmente os idosos e outras pessoas pertencentes 

aos grupos de risco para o COVID-19. 

Art. 17º. Todos os órgãos públicos e particulares são obrigados a afixar o presente decreto em 

suas dependências, em local visível e de fácil acesso.   
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Art. 18º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga ndo as disposições em 

contrário. 

Caculé, 10 de março de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal de Caculé 

 
Art. 18º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga ndo as disposições em 

contrário. 

Caculé, 10 de março de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal de Caculé 
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PORTARIA Nº 140/2021 

Nomeia para o cargo de Coordenador de Nutrição, 

da Secretaria Municipal de Saúde, a Sra. Talita 

Tâmara de Souza Oliveira Mamedio e dá outras 

providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para cargo de Coordenador de Nutrição, da Secretaria Municipal de 

Saúde, a Sra. Talita Tâmara de Souza Oliveira Mamedio, CPF 034.533.175-30. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos 

para dia 01 de março de 2021. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 10 de março de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

 

PORTARIA Nº 140/2021 

Nomeia para o cargo de Coordenador de Nutrição, 

da Secretaria Municipal de Saúde, a Sra. Talita 

Tâmara de Souza Oliveira Mamedio e dá outras 

providências. 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para cargo de Coordenador de Nutrição, da Secretaria Municipal de 

Saúde, a Sra. Talita Tâmara de Souza Oliveira Mamedio, CPF 034.533.175-30. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, retroagindo seus efeitos 

para dia 01 de março de 2021. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Gabinete do Prefeito, 10 de março de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021 

 

Ref. Edital PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021, cujo objeto é o Registro de 
preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, lubrificantes, 
fornecimento de cartão e/ou ticket de combustível, bem como serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos e maquinas, para atender a frota do 
Município de Caculé – Bahia, em 2 (dois) Lotes. 

No dia 08 de março de 2021, foi dado entrada, via e-mail ao departamento de 
licitações deste Município IMPUGNAÇÃO ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 
003/2021, pela empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., 
inscrita no CNPJ n.º 05.340.639/0001-30, com sede na Rua Calçada Canopo, 11 - 2º Andar 
- Sala 03 - Centro de Apoio II - Alphaville - Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06541-078,  sob 
a qual passamos a nos posicionar no prazo legal, nos seguintes termos: 
 

DA ADMISSIBILIDADE 
 

O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu item 01, 
tem como fundamentos legais as LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02, 8.666/93, DECRETO 
FEDERAL 10.024/19 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES. 
 

O artigo 41, §2º da Lei Federal 8.666/93 e artigo 24 do Decreto Federal 
10.024/19, prevê como legitimados a impugnar o edital de Pregão ELETRÔNICO, qualquer 
pessoa em até três e dois dias úteis a anteceder da data fixada para o recebimento das 
propostas, senão vejamos: 

 

Art. 41. 

 

§1º... 

 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 

licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as 

propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam 

esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

 

Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do 

pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três 

dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública. 
 
O documento de impugnação apresentado traz como impugnante a empresa 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJ n.º 
05.340.639/0001-30, representante legal: 
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DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
Segundo consta na peça impugnativa, as razões principais do descontentamento 

da licitante está relacionada:  
I -Excluir a “metodologia” de tíquete em papel do objeto licitado, tendo em vista ser 

obsoleta e INgerenciável;  
 
R. Não procede porque o formato de  ticket não está obrigatório, ficando de forma 

opcional justamente para não restringir a concorrência e não está de forma nenhuma 
direcionada, pelo contrário contempla todas as empresas do ramo e este termo de 
referência é similar ao utilizado pelo  TCM da Bahia. 

 
II - Excluir do Edital e seus Anexos, qualquer previsão que limita o faturamento 

pelo preço MÉDIO da tabela da ANP, alternativamente retificar para consta o valor 
MÁXIMA da ANP; 

 
R. Quanto aos preços médios com base na tabela da ANP, somente serve como 

parâmetro para evitar os reajustes que por ventura possa ocorrer fora do permitido 
ilegalmente pelas redes credenciadas. Onde se aplica a taxa de administração e que os 
preços serão os de bomba da rede credenciada. 

 
III - A EXCLUSÃO das cláusulas que exigem a emissão das Notas Fiscais das 

despesas realizadas em nome da licitante vencedora (Cláusula 14.41 do Anexo I – Termo 
de referência);  

 
R. Quanto a esse item concordamos com impugnante, faremos essa correção, 

sem que fira a concorrência; 
 
IV - Republicar os termos do edital, reabrindo-se os prazos legais, conforme 

determina a lei. 
 
R. Não procede porque não haverá alteração de proposta. 
 
DA DECISÃO 
 
Mediante exposto, após profunda análise da peça impugnante e pelas razões de 

fato e de direito acima aduzidas ora anexa impugnação, o Pregoeiro do Município de 
Caculé-BA, no uso de suas atribuições legais, DECIDE, pelo conhecimento da impugnação 
ao edital, e improcedência das alegações e pedidos da presente impugnação pelos fatos 
narrados acima, com exceção do item 14.41 do edital, segue mantido os demais itens do 
edital como datas e horários do edital do pregão em tela. 

 
Publique-se. 

Caculé (BA), 10 de março de 2021. 
 

 
 
 

João Pedro Ribeiro do Nascimento 
Pregoeiro Municipal 

   
DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
Segundo consta na peça impugnativa, as razões principais do descontentamento 

da licitante está relacionada:  
I -Excluir a “metodologia” de tíquete em papel do objeto licitado, tendo em vista ser 

obsoleta e INgerenciável;  
 
R. Não procede porque o formato de  ticket não está obrigatório, ficando de forma 

opcional justamente para não restringir a concorrência e não está de forma nenhuma 
direcionada, pelo contrário contempla todas as empresas do ramo e este termo de 
referência é similar ao utilizado pelo  TCM da Bahia. 

 
II - Excluir do Edital e seus Anexos, qualquer previsão que limita o faturamento 

pelo preço MÉDIO da tabela da ANP, alternativamente retificar para consta o valor 
MÁXIMA da ANP; 

 
R. Quanto aos preços médios com base na tabela da ANP, somente serve como 

parâmetro para evitar os reajustes que por ventura possa ocorrer fora do permitido 
ilegalmente pelas redes credenciadas. Onde se aplica a taxa de administração e que os 
preços serão os de bomba da rede credenciada. 

 
III - A EXCLUSÃO das cláusulas que exigem a emissão das Notas Fiscais das 

despesas realizadas em nome da licitante vencedora (Cláusula 14.41 do Anexo I – Termo 
de referência);  

 
R. Quanto a esse item concordamos com impugnante, faremos essa correção, 

sem que fira a concorrência; 
 
IV - Republicar os termos do edital, reabrindo-se os prazos legais, conforme 

determina a lei. 
 
R. Não procede porque não haverá alteração de proposta. 
 
DA DECISÃO 
 
Mediante exposto, após profunda análise da peça impugnante e pelas razões de 

fato e de direito acima aduzidas ora anexa impugnação, o Pregoeiro do Município de 
Caculé-BA, no uso de suas atribuições legais, DECIDE, pelo conhecimento da impugnação 
ao edital, e improcedência das alegações e pedidos da presente impugnação pelos fatos 
narrados acima, com exceção do item 14.41 do edital, segue mantido os demais itens do 
edital como datas e horários do edital do pregão em tela. 

 
Publique-se. 

Caculé (BA), 10 de março de 2021. 
 

 
 
 

João Pedro Ribeiro do Nascimento 
Pregoeiro Municipal 
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021 

 

Ref. Edital PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021, cujo objeto é o Registro de 
preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, lubrificantes, 
fornecimento de cartão e/ou ticket de combustível, bem como serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos e maquinas, para atender a frota do 
Município de Caculé – Bahia, em 2 (dois) Lotes. 

No dia 08 de março de 2021, foi dado entrada, via e-mail ao departamento de 
licitações deste Município IMPUGNAÇÃO ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 
003/2021, pela empresa XP3 GESTÃO EMPRESARIAL - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
14.984.437/0001-11, com sede na rua Cáceres, n° 328, Cidade: Várzea Grande/MT, e-mail 
xp3gestao@gmail.com, CEP: 78-135-060,  sob a qual passamos a nos posicionar no prazo 
legal, nos seguintes termos: 
 

DA ADMISSIBILIDADE 
 

O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu item 01, 
tem como fundamentos legais as LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02, 8.666/93, DECRETO 
FEDERAL 10.024/19 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES. 
 

O artigo 41, §2º da Lei Federal 8.666/93 e artigo 24 do Decreto Federal 
10.024/19, prevê como legitimados a impugnar o edital de Pregão ELETRÔNICO, qualquer 
pessoa em até três e dois dias úteis a anteceder da data fixada para o recebimento das 
propostas, senão vejamos: 

 

Art. 41. 

 

§1º... 

 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 

licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as 

propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam 

esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

 

Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do 

pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três 

dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública. 
 
O documento de impugnação apresentado traz como impugnante a empresa XP3 

GESTÃO EMPRESARIAL - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 14.984.437/0001-11, 
representante legal: 
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DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
Segundo consta na peça impugnativa, as razões principais do descontentamento 

da licitante está relacionada:  
“proporcionando que seja o objeto licitado em grupos distintos, oportunizando a 

ampla participação no certame, bem como, requer seja limitado a margem da Taxa de 
Administração junto as redes credenciadas, ou ainda, determinar a remuneração da 
licitante vencedora somente com a Taxa Positiva a ser estipulada por esta Administração 
Municipal, com o fito de prestigiar a proposta mais vantajosa para administração nos 
termos do art. 3° da Lei 8666/93” 

 
R. Primeiro informamos que o edital tem como critério de julgamento o de menor 

preço por lote, sendo dois lotes distintos, podendo os licitantes a seu critério participar de 
todos os lotes ou de um apenas. Quanto a taxa de administração seguimos o edital do 
TCM, que permite taxa negativa, o que amplia a concorrência aumentando a chance da 
contratante obter a proposta mais vantajosa e podendo contemplar todas as empresas do 
ramo e este termo de referência é similar ao utilizado pelo  TCM da Bahia. 

 
 
DA DECISÃO 
 
Mediante exposto, após profunda análise da peça impugnante e pelas razões de 

fato e de direito acima aduzidas ora anexa impugnação, o Pregoeiro do Município de 
Caculé-BA, no uso de suas atribuições legais, DECIDE, pelo conhecimento da impugnação 
ao edital, e improcedência das alegações e pedidos da presente impugnação pelos fatos 
narrados acima, segue mantido datas e horários do edital do pregão em tela. 

 
Publique-se. 

Caculé (BA), 10 de março de 2021. 
 

 

 
João Pedro Ribeiro do Nascimento 

Pregoeiro Municipal 

   
DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
Segundo consta na peça impugnativa, as razões principais do descontentamento 

da licitante está relacionada:  
“proporcionando que seja o objeto licitado em grupos distintos, oportunizando a 

ampla participação no certame, bem como, requer seja limitado a margem da Taxa de 
Administração junto as redes credenciadas, ou ainda, determinar a remuneração da 
licitante vencedora somente com a Taxa Positiva a ser estipulada por esta Administração 
Municipal, com o fito de prestigiar a proposta mais vantajosa para administração nos 
termos do art. 3° da Lei 8666/93” 

 
R. Primeiro informamos que o edital tem como critério de julgamento o de menor 

preço por lote, sendo dois lotes distintos, podendo os licitantes a seu critério participar de 
todos os lotes ou de um apenas. Quanto a taxa de administração seguimos o edital do 
TCM, que permite taxa negativa, o que amplia a concorrência aumentando a chance da 
contratante obter a proposta mais vantajosa e podendo contemplar todas as empresas do 
ramo e este termo de referência é similar ao utilizado pelo  TCM da Bahia. 

 
 
DA DECISÃO 
 
Mediante exposto, após profunda análise da peça impugnante e pelas razões de 

fato e de direito acima aduzidas ora anexa impugnação, o Pregoeiro do Município de 
Caculé-BA, no uso de suas atribuições legais, DECIDE, pelo conhecimento da impugnação 
ao edital, e improcedência das alegações e pedidos da presente impugnação pelos fatos 
narrados acima, segue mantido datas e horários do edital do pregão em tela. 

 
Publique-se. 

Caculé (BA), 10 de março de 2021. 
 

 

 
João Pedro Ribeiro do Nascimento 

Pregoeiro Municipal 
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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021 

 

Ref. Edital PREGÃO ELETRÔNICO nº 003/2021, cujo objeto é o Registro de 
preços para futura contratação de empresa para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, lubrificantes, 
fornecimento de cartão e/ou ticket de combustível, bem como serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de veículos e maquinas, para atender a frota do 
Município de Caculé – Bahia, em 2 (dois) Lotes. 

No dia 08 de março de 2021, foi dado entrada, via e-mail ao departamento de 
licitações deste Município IMPUGNAÇÃO ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 
003/2021, pela empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ/MF nº 00.604.122/0001-97, sediada na com sede à Rua Machado 
de Assis, nº 904, Centro, na cidade de Uberlândia-MG,  sob a qual passamos a nos 
posicionar no prazo legal, nos seguintes termos: 
 

DA ADMISSIBILIDADE 
 

O presente procedimento licitatório, conforme previsão do Edital, em seu item 01, 
tem como fundamentos legais as LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02, 8.666/93, DECRETO 
FEDERAL 10.024/19 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES. 
 

O artigo 41, §2º da Lei Federal 8.666/93 e artigo 24 do Decreto Federal 
10.024/19, prevê como legitimados a impugnar o edital de Pregão ELETRÔNICO, qualquer 
pessoa em até três e dois dias úteis a anteceder da data fixada para o recebimento das 
propostas, senão vejamos: 

 

Art. 41. 

 

§1º... 

 

§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de 

licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as 

propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a 

realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam 

esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

 

Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do 

pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três 

dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública. 
 
O documento de impugnação apresentado traz como impugnante a empresa 

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF 
nº 00.604.122/0001-97, representante legal: 
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DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
Segundo consta na peça impugnativa, as razões principais do descontentamento 

da licitante está relacionada à “II.1 - DA EXIGÊNCIA DE TICKET DE PAPEL”. E “DA 
EXIGÊNCIA DE REDE PRÉVIA”. 

 
No referido Edital em seu objeto está bem claro: 
 
Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa para 

prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de 
combustíveis, lubrificantes, fornecimento de cartão e/ou ticket de combustível, bem 
como serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e maquinas. 

 
De forma alguma esta Administração faz direcionamento desse certame, pelo 

contrário, amplia mais ainda a livre concorrência, permitindo mais de um formato de 
contratação  para o abastecimento de combustível lote I, ou seja, podendo atingir um maior 
número de participantes. 
 

16.1. E outro ponto questionado fala da previa exigência da rede prévia credenciada, que 

também não procede, pelo fato desse credenciamento não fazer parte das condições de 

participação e sim da parte posterior a homologação com base no item 16.33, ou seja, 

durante a fase de contratação que será:  16.2 do edital: O MUNICÍPIO DE CACULÉ 

convocará, oficialmente a (s) Licitante (s) Vencedora (s), durante a validade da sua 

proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para assinar o Contrato, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 

da Lei nº 8.666/93. 

 Também é citado sobre o credenciamento de apenas cidades da Bahia, 
obviamente o credenciamento da rede de empresas nas regiões próximas a Caculé na 
Bahia, ou em rotas transitada pela frota deste Município, sem razões afirmar que este 
Município irá abastecer sua frota em outras regiões do país,  como sul ou norte ou ainda 
Sudeste do Brasil; 

 
 
 
DA DECISÃO 
 
Mediante exposto, após profunda análise da peça impugnante e pelas razões de 

fato e de direito acima aduzidas ora anexa impugnação, o Pregoeiro do Município de 
Caculé-BA, no uso de suas atribuições legais, DECIDE, pelo conhecimento da impugnação 
ao edital, e improcedência das alegações e pedidos da presente impugnação pelos fatos 
narrados acima, segue mantido datas e horários do edital do pregão em tela. 

 
 
Publique-se. 

 
Caculé (BA), 10 de março de 2021. 

 

 

João Pedro Ribeiro do Nascimento 
Pregoeiro Municipal 

   
DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
Segundo consta na peça impugnativa, as razões principais do descontentamento 

da licitante está relacionada à “II.1 - DA EXIGÊNCIA DE TICKET DE PAPEL”. E “DA 
EXIGÊNCIA DE REDE PRÉVIA”. 

 
No referido Edital em seu objeto está bem claro: 
 
Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa para 

prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de 
combustíveis, lubrificantes, fornecimento de cartão e/ou ticket de combustível, bem 
como serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e maquinas. 

 
De forma alguma esta Administração faz direcionamento desse certame, pelo 

contrário, amplia mais ainda a livre concorrência, permitindo mais de um formato de 
contratação  para o abastecimento de combustível lote I, ou seja, podendo atingir um maior 
número de participantes. 
 

16.1. E outro ponto questionado fala da previa exigência da rede prévia credenciada, que 

também não procede, pelo fato desse credenciamento não fazer parte das condições de 

participação e sim da parte posterior a homologação com base no item 16.33, ou seja, 

durante a fase de contratação que será:  16.2 do edital: O MUNICÍPIO DE CACULÉ 

convocará, oficialmente a (s) Licitante (s) Vencedora (s), durante a validade da sua 

proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para assinar o Contrato, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 

da Lei nº 8.666/93. 

 Também é citado sobre o credenciamento de apenas cidades da Bahia, 
obviamente o credenciamento da rede de empresas nas regiões próximas a Caculé na 
Bahia, ou em rotas transitada pela frota deste Município, sem razões afirmar que este 
Município irá abastecer sua frota em outras regiões do país,  como sul ou norte ou ainda 
Sudeste do Brasil; 

 
 
 
DA DECISÃO 
 
Mediante exposto, após profunda análise da peça impugnante e pelas razões de 

fato e de direito acima aduzidas ora anexa impugnação, o Pregoeiro do Município de 
Caculé-BA, no uso de suas atribuições legais, DECIDE, pelo conhecimento da impugnação 
ao edital, e improcedência das alegações e pedidos da presente impugnação pelos fatos 
narrados acima, segue mantido datas e horários do edital do pregão em tela. 

 
 
Publique-se. 

 
Caculé (BA), 10 de março de 2021. 

 

 

João Pedro Ribeiro do Nascimento 
Pregoeiro Municipal 
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AVISO DO RESULTADO 
CONVITE Nº 002/2021 

 
O Município de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações, através do Presidente da CPL, torna público o resultado da licitação na 
modalidade CONVITE nº 002/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para a 
prestação de serviços de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional e consultoria 
de 32 horas mensais para implantação deste Planejamento na sede do Município de Caculé 
para atender as necessidades da Secretaria de administração e Finanças deste Município. 
Realizado no dia 26.02.2021 às 09h30min, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Caculé, localizada a Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA. Tendo 
como vencedor de acordo as seguintes classificações: TEIA PERFORMANCE E 
INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
26.589.631/0001-81, com um valor global de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), a 
segunda colocada foi à proposta da empresa OBJECTIVA COMUNICAÇÃO LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 34.001.487/0001-49, com um valor 
global de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e a terceira colocada foi a proposta da 
empresa CCA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado 
inscrita no CNPJ sob o nº 04.241.496/0001-46, com um valor global de R$ 141.500,00 
(cento e quarenta e um mil e quinhentos reais). Fica declarado como vencedor a proposta 
da empresa classificada em primeiro lugar: TEIA PERFORMANCE E INTELIGÊNCIA 
DIGITAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
26.589.631/0001-81, com um valor global de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). 
Caculé-Bahia, 01 de março de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento – Presidente da 
CPL. 
 
 
 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00

 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 CONVITE Nº 002/2021 

 
O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, torna pública adjudicação e homologação da licitação na modalidade 
CONVITE nº 002/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de 
serviços de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional e consultoria de 32 horas 
mensais para implantação deste Planejamento na sede do Município de Caculé para 
atender as necessidades da Secretaria de administração e Finanças deste Município. 
Realizado no dia 26.02.2021 às 09h30min, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Caculé, localizada a Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA. Tendo como 
vencedora a proposta da empresa: TEIA PERFORMANCE E INTELIGÊNCIA DIGITAL 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 26.589.631/0001-81, com 
um valor global de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). Ciente do cumprimento dos 
trâmites das referidas leis. O prefeito adjudica e homologa esse processo licitatório em 01 
de março de 2021. Pedro Dias Da Silva – Prefeito Municipal. 

 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 CONVITE Nº 002/2021 

 
O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, torna pública adjudicação e homologação da licitação na modalidade 
CONVITE nº 002/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de 
serviços de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional e consultoria de 32 horas 
mensais para implantação deste Planejamento na sede do Município de Caculé para 
atender as necessidades da Secretaria de administração e Finanças deste Município. 
Realizado no dia 26.02.2021 às 09h30min, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Caculé, localizada a Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA. Tendo como 
vencedora a proposta da empresa: TEIA PERFORMANCE E INTELIGÊNCIA DIGITAL 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 26.589.631/0001-81, com 
um valor global de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais). Ciente do cumprimento dos 
trâmites das referidas leis. O prefeito adjudica e homologa esse processo licitatório em 01 
de março de 2021. Pedro Dias Da Silva – Prefeito Municipal. 
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AVISO DA HOMOLOGAÇÃO  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 
 

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2021, Decreto Municipal nº 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 001/2021, cujo objeto é o 
registro de preços para a aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde deste Município, Realizado no dia 03 de março de 2021 na 
Sala de Reuniões 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 vencedor(s) a(s) empresa(s): MEDISIL COMERCIAL 
FARMACEUT HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 96.827.563/0001-27 nos lotes 01, 02, 03 e 04 com um o valor total de R$ 948.000,00 
(novecentos e quarenta e oito mil reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas 
leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 04 de março de 2021. Pedro 
Dias da Silva – Prefeito Municipal. 

 
AVISO DA HOMOLOGAÇÃO  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 
 

O Prefeito Municipal de Caculé, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, 
Decreto nº 10.024/2021, Decreto Municipal nº 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 001/2021, cujo objeto é o 
registro de preços para a aquisição de medicamentos, em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde deste Município, Realizado no dia 03 de março de 2021 na 
Sala de Reuniões 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 vencedor(s) a(s) empresa(s): MEDISIL COMERCIAL 
FARMACEUT HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 96.827.563/0001-27 nos lotes 01, 02, 03 e 04 com um o valor total de R$ 948.000,00 
(novecentos e quarenta e oito mil reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas 
leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 04 de março de 2021. Pedro 
Dias da Silva – Prefeito Municipal. 
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ALTERAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DO  
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021  

 
 
 

Referente a licitação Pregão Eletrônico nº 002/2021, objetivando a Contratação de 

Instituição Financeira Pública ou Privada, autorizada pelo Banco Central do Brasil para, com 
caráter de exclusividade, operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos 
provenientes da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Caraíbas 
conforme descrito no edital, faz-se a seguinte consideração/alteração: 
 
A data prevista publicada no Diário Oficial do dia 23/02/2021 Edição 1028 foi definida para o 
dia  11/03/2021 às 09:45hs.  No entanto, por necessidade desta administração, essa data fica 
alterada para o dia 29/03/2021 às 09:45hs para início do certame. 
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DECRETO Nº 074 DE 08 DE MARÇO DE 2021. 

“Estabelece, no Município de Condeúba, 
as restrições instituídas pelo Governo 
Estadual da Bahia, como medidas de 
enfrentamento ao novo coronavírus, 
causador da COVID-19, através do 
Decreto nº 20.286 de 07 de março de 
2021, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município 
e demais legislação aplicável, 

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;  

CONSIDERANDO que a atual situação demanda o emprego urgente de mais 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;  

CONSIDERANDO as medidas de restrição a serem adotadas no território do
Estado da Bahia, impostas através do Decreto nº 20.286 de, 07 de março 
de 2021, pelo Governo do Estado da Bahia; e 

CONSIDERANDO a necessidade do Município de promover a adequação 
dos dispositivos municipais ao Decreto Estadual nº 20.286 de, 07 de março 
de 2021, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a 
qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais 
e praças públicas, das 20h às 05h, de 08 de março até 1º de abril de 2021, 
em todo o território do Município de Condeúba, nos moldes previstos no 
Decreto Estadual nº 20.286 de, 07 de março de 2021.  

Art. 2º - Ficam autorizados, das 18h do dia 12 de março até às 05h de 15 de
março de 2021, somente o funcionamento dos serviços essenciais, e em 
especial as atividades relacionadas a saúde, comercialização de gêneros 
alimentícios, feiras livres, segurança e ao enfrentamento da pandemia, o 
transporte e o serviço de entrega de medicamentos e demais insumos 
necessários para manutenção das atividades de saúde, as obras em 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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hospitais e a construção de unidades de saúde. 

§ 1º - Para fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se serviços 
públicos essenciais, cuja prestação não admite interrupção, as atividades 
relacionadas à segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, fiscalização, 
arrecadação, limpeza pública, manutenção urbana, transporte público, 
energia, saneamento básico e comunicações.  

§ 2º - Os estabelecimentos comerciais em geral poderão funcionar até às 14h 
do dia 13 de março de 2021, excetuando-se aqueles que funcionem como 
restaurantes, bares e congêneres, localizados no Município de Condeúba, os
quais somente poderão operar de portas fechadas, na modalidade de entrega 
de gêneros alimentícios em domicílio (delivery) até às 24h, ficando vedada a 
venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive por 
sistema de entrega em domicílio (delivery), no período estabelecido no 
caput desse artigo.   

Art. 3º - Ficam suspensos eventos e atividades, em todo o território do 
Município de Condeúba, independentemente do número de participantes, 
ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, 
tais como: eventos desportivos coletivos e amadores, cerimônias de 
casamento, eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, 
eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, durante o 
período de 08 de março a 1º de abril de 2021.

§ 1º - Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, exclusivamente nos 
templos, respeitados os protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o 
distanciamento social adequado e o uso de máscaras, bem como com 
capacidade máxima de lotação de 30% (trinta por cento). 

§ 2º  - As aulas e treinos em academias de dança, ginástica e outras 
modalidades, ficarão suspensos pelo período de 08 de março a 15 de março 
de 2021, ficando permitido as atividades e/ou modalidades que possam ser 
realizadas de formal individual, obedecendo os protocolos sanitários da 
VISA. 

Art. 4º - A Secretaria da Segurança Pública, através da Polícia Militar da 
Bahia e da Polícia Civil, apoiará as medidas necessárias adotadas pelo 
Município de Condeúba, tendo em vista o disposto no Decreto Estadual nº 
20.286/21 em conjunto com Guarda Municipal.

Art. 5º - Os órgãos especiais vinculados à Secretaria da Segurança Pública 
observarão a incidência dos arts. 268 e 330 do Código Penal, nos casos de 
descumprimento do quanto disposto neste Decreto. 
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Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas todas as disposições em contrário.  

                                           Condeúba(BA), 08 de março de 2021. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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RETIFICAÇÃO DO AVISO E EDITAL PUBLICADO NO DOM, ED. Nº 2619, DE 09 DE 
MARÇO DE 2021 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2021 

 
 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Condeúba, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições, nos termos estabelecidos no Edital Pregão Eletrônico SRP nº 008/2021; 
Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de atenção 
especializada em saúde Hospital Municipal Dr. José Cardoso dos Apóstolos que serão 
custados com recursos da Proposta nº 11740.512000/1180-01; torna pública a seguinte 
retificação ao Edital e seus anexos supracitado, cujas alterações estão a seguir 
elencadas:  
 

 
Onde se lê: 19/03/2021.  
 
Leia-se: 29/03/2021. 
 

 
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 
 
 
Condeúba – BA, 09 de março de 2021. 
 
 
 

Antônio Alves de Lima 
Pregoeiro 
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DECRETO Nº 124, DE 10 DE MARÇO DE 2021. 

                                                           
Dispõe sobre medidas temporárias de 
prevenção ao contágio pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19), no âmbito 
territorial do município de Jacaraci, e 
dá outras providencias.  

 
 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, Prefeito do Município de JACARACI, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jacaraci.  
 
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de Jacaraci, da Lei 
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrentes do Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão 
local e preservar a saúde da população em geral. 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 114 de 11 de abril de 2001 que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis no Município de Jacaraci.  
 
 
DECRETA:  
 
Art. 1º Ficam proibidas o funcionamento das feiras livres na sede do Município de 
Jacaraci no dia 11 e 12 de março de 2021(quinta e sexta-feira) e no distrito de Irundiara 
no dia 15 de março de 2021 (segunda-feira).  
 
Art. 2º Os servidores públicos que descumprirem as medidas sanitárias impostas pela 
Equipe Sanitária Municipal, corroborarem com comércios que estão descumprindo os 
decretos e medidas sanitárias, assim como consumir ou frequentar estabelecimentos que 
estão proibidos de funcionar pelo caráter não essencial, serão penalizados 
disciplinarmente com advertência, suspensão e demissão nos termos do art. 120 e seus 
incisos da Lei nº 114 de 11 de abril de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Município de Jacaraci, podendo ainda sofrerem sanções civis e  
penais cumuladamente e independentes entre si.  
 
Parágrafo único. Aplica-se o caput aos servidores públicos que presenciarem o 
descumprimento e não denunciarem a Equipe Sanitária Municipal para que sejam 
aplicadas as sanções cabíveis.          
Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARACI, 10 de março de 2021. 
 
  
 
 

________________________________________ 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARACI, 10 de março de 2021. 
 
  
 
 

________________________________________ 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme edital e 

anexos. Data: 22/03/2021. Horário: 09:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão 

obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e 

Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, Centro - Jacaraci/BA, no horário de 

segunda a quinta de 08:00 às 14:00 h e na sexta de 07:00 às 13:00 h, no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br, http:// www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 09 de Março 

de 2021. João Paulo da Silva Souza – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 40 10 de Março de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 4110 de Março de 2021

EDITAL 001/2021 

 

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças convida a população 

para contribuir com o processo de elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO para o exercício de 2022, através de AUDIÊNCIA 

PÚBLICA ELETRÔNICA durante o período de 08/03 a 24/03/2021, através do 

link http://www.jacaraci.ba.gov.br/questionario_participativo/LDO-2 

disponibilizado no site oficial da prefeitura. A adoção da Audiência Pública 

Eletrônica justifica-se em razão das orientações das autoridades de saúde que 

preveem o isolamento social dentre outras medidas preventivas decorrente da 

pandemia do Coronavírus – COVID-19, vivenciado em todo o território nacional 

e pelo mundo, que gerou um estado de calamidade pública em toda saúde. A 

população informará suas sugestões e prioridades através do formulário 

disponibilizado no link acima, as quais serão inseridas no Projeto da LDO para 

o exercício de 2022. 

 

Jacaraci-BA, 05 de março de 2021. 

 

 

 

Zilene de Jesus Oliveira 
Secretária de Planejamento e Finanças 

 

 
 

EDITAL 001/2021 

 

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças convida a população 

para contribuir com o processo de elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO para o exercício de 2022, através de AUDIÊNCIA 

PÚBLICA ELETRÔNICA durante o período de 08/03 a 24/03/2021, através do 

link http://www.jacaraci.ba.gov.br/questionario_participativo/LDO-2 

disponibilizado no site oficial da prefeitura. A adoção da Audiência Pública 

Eletrônica justifica-se em razão das orientações das autoridades de saúde que 

preveem o isolamento social dentre outras medidas preventivas decorrente da 

pandemia do Coronavírus – COVID-19, vivenciado em todo o território nacional 

e pelo mundo, que gerou um estado de calamidade pública em toda saúde. A 

população informará suas sugestões e prioridades através do formulário 

disponibilizado no link acima, as quais serão inseridas no Projeto da LDO para 

o exercício de 2022. 

 

Jacaraci-BA, 05 de março de 2021. 

 

 

 

Zilene de Jesus Oliveira 
Secretária de Planejamento e Finanças 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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Solicitante: Adelmo Gomes Pereira - Secretário Municipal de Adm inistração  

Interessado: SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA C NPJ:  

03.551.831/0001-40 

Referência: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, 

manutenção adaptativa, corretiva e evolutiva dos softwares contratados. - Licitação: 039-2017PP - 

Contrato: 095/2017 

                                                                                                                                                                                        
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 
 

MUNICÍPIO DE JACARACI/BA, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no 
CNPJ: 13.677.109/0001-00, com sede à Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento - Centro - Tel: 
(77) 3466-2151, vem, por meio desta, e considerando os termos do contrato n° 095/2017 
celebrado entre esta municipalidade e a empresa SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA CNPJ:  03.551.831/0001-40,  visando a prestação de serviços de 
locação, manutenção adaptativa, corretiva e evolutiva dos softwares contratados, resolve: 
NOTIFICAR a empresa Solar Consultoria e Serviços de Informática  Ltda CNPJ:  
03.551.831/0001-40, com sede na Av Brigadeiro Mario Epinghaus, 52, Edif Renando Center 
Sala 104, CEP 42.703-640 , Centro, Lauro de Freitas, BA, na pessoa do seu representante 
legal, pelos motivos seguintes: 
 
01 – Má prestação dos serviços. 
 Diversos setores da administração, usuários do serviço prestado pela contratada, têm 
reclamado das falhas técnicas de funcionamento dos sistemas, dificultando a regular prestação 
dos serviços públicos que dependem de tal ferramenta.  
  
02- Ausência de preposto da contratada apto a dirimir os proble mas decorrentes da 
execução do contrato. 
A contratante não tem logrado êxito nas tentativas de contato junto à contratada. Quando 
consegue falar com um preposto, as soluções não são apresentadas. Neste sentido, fica a 
empresa notificada para fazer-se presente junto à secretaria municipal de Administração, no 
prazo de cinco dias, para prestar informações e esclarecimentos acerca dos serviços 
prestados.  
 
Fica a empresa notificada para atender ao quanto solicitado na presente notificação no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do seu recebimento, t endo em conta a 
possível aplicação de sanções administrativas. 
 
 
Jacaraci/BA, 10 de março de 2021.  

 
 _____________________________  

Adelmo Gomes Pereira 
Secretário Municipal de Administração  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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ADJUDICAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021SRP 
 

Tendo em vista a realização da seção pública do Pregão Presencial nº 001/2021SRP e Processo 
Administrativo nº 008/2021, com data de realização no dia 08 de Março de 2021 às 09:00 horas, tendo como 
objeto a Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de COMBUSTIVEL (gasolina) 
LUBRIFICANTES para atender ao abastecimento do veículo da Câmara Municipal de Rio de Contas – 
Estado da Bahia. Conforme especificações constantes no respectivo Edital e Termo de Referência, sendo 
vencedora a empresa: BRUNO AGUIAR RIBEIRO, CNPJ: 09.028.693/0001-03 LOTE 01 e 02 com o valor 
global de R$ 36.669,00 (Trinta e seis mil, seiscentos e sesenta e nove reais). 
 
Assim sendo, ADJUDICAMOS em favor da mesma e encaminhamos para homologação pelo chefe do Poder 
Legislativo e publicações no Diário Oficial. 
 
Rio de Contas (BA), 09 de março de 2021 
 

_________________________________ 
Paulo Richardson Batista Santos 

Pregoeiro 
 
 
Equipe de apoio – Comissão Licitação:  
 
 
 

                    Williston Mendonça Leite 
                 Presidente Comissão de Licitação 
 
 
 

    Elisângela Teixeira Silva 
                    Membro 

          Clariston Damião Silva 
                     Membro 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS - CNPJ  06.028.125/0001-06 
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Extrato de Contrato nº 08/2021 
 

CONTRATANTE:  Câmara Municipal de Rio de Contas – Bahia 
CONTRATADA:  BRUNO AGUIAR RIBEIRO/POSTO TREVO -ME 
 

      OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de 
COMBUSTIVEL (gasolina) LUBRIFICANTES para atender ao abastecimento do 
veículo da Câmara Municipal de Rio de Contas – Estado da Bahia. 

       Valor Global R$ 36.669,00 
       Vigência: 09-03-2021 a 09-03-2022  
                             Presidente: Marinado Caires Oliveira 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS - CNPJ  06.028.125/0001-06 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 

 

 
 

HOMOLOGO a decisão do Pregoeiro, cujo objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de 
combustivel (gasolina), lubrificantes, para atender ao abastecimento do veiculo da Câmra Municipal de 
Rio de Contas, de acordo com o constante na Licitação-Pregão (Presencial) n°  001/2021SRP, tipo 
menor preço, da Câmara Municipal de Rio de Contas, à Empresa BRUNO AGUIAR RIBERIRO, no Valor 
Total dos Lotes 01 e 02 de R$ 36.669,00 (Trinta e seis mil seiscentos e  sessenta e nove reais), para 
que produza os seus jurídicos e legais efeitos.  
 
 
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.  
 
 
 
Rio de Contas (BA), 09 de Março de 2021 
  
 

 
 
 

__________________________________________ 
Marinaldo Caires Oliveira  

 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS 
PRESIDENTE  

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS - CNPJ  06.028.125/0001-06 
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ADJUDICAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021SRP 
 

Tendo em vista a realização da seção pública do Pregão Presencial nº 002/2021SRP e Processo 
Administrativo nº 009/2021, com data de realização no dia 08 de Março de 2021 às 11:00 horas, tendo como 
objeto Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Diversos Materiais De Limpeza, 
Higienicos, Útensilios E Gêneros Alimenticios, destinados a manutenção e reposição da Câmara 
Municipal de Rio de Contas – Estado da Bahia. Conforme especificações constantes no respectivo Edital e 
Termo de Referência, sendo vencedora a Empresa:  Mercadinho Diolino Braz Ltda, CNPJ: 
10.652.199/0001-96 LOTE 01 R$ 15.358,69, LOTE 02 R$ 1.974,62, LOTE 03 R$ 2.677,06 E LOTE 04 R$ 
4.367,85, totalizando um valor Global de R$  e 02 com o valor global de R$ 24.378,22 (Vinte e quatro mil 
trezentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos). 
 
Assim sendo, ADJUDICAMOS em favor da mesma e encaminhamos para homologação pelo chefe do Poder 
Legislativo e publicações no Diário Oficial. 
 
Rio de Contas (BA), 09 de março de 2021 
 

_________________________________ 
Paulo Richardson Batista Santos 

Pregoeiro 
 
 
Equipe de apoio – Comissão Licitação:  
 
 

                    Williston Mendonça Leite 
                 Presidente Comissão de Licitação 
 
 
 

    Elisângela Teixeira Silva 
                    Membro 

          Clariston Damião Silva 
                     Membro 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS - CNPJ  06.028.125/0001-06 
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Extrato de Contrato nº 09/2021 

 

CONTRATANTE:  Câmara Municipal de Rio de Contas – Bahia 
CONTRATADA:  MERCADINHO DIOLINDO BRAZ LTDA 
 

      OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Diversos Materiais De 
Limpeza, Higiênicos, Utensílios E Gêneros Alimentícios, destinados a manutenção e reposição 
da Câmara Municipal de Rio de Contas – Estado da Bahia. 

       Valor Global R$ 24.378,22 
       Vigência: 09-03-2021 a 09-03-2022  
                             Presidente: Marinado Caires Oliveira 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS - CNPJ  06.028.125/0001-06 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 002 /2021  
 

 

 

HOMOLOGO a decisão do Pregoeiro,  cujo objeto : Registro de Preços para futura e eventual Aquisição 

de Diversos Materiais De Limpeza, Higienicos, Útensilios E Gêneros Alimenticios, destinados a 

manutenção e reposição da Câmara Municipal de Rio de Contas – Estado da Bahia , de acordo com 

o constante na Licitação -Pregão (Presencial) n° 00 2/2021 SRP, tipo menor preço  por Lote , da Câmara 

Municipal de Rio de Contas, à Empresa MERCADINHO DIOLINO BRAZ LTDA, no Valor Total dos Lotes 

01, 02, 03 e 04 de R$ 24.378,22  (vinte e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos ), 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.  

 

 

Ciência aos interessados, observad as as prescrições legais pertinentes.  

 

 

 

Rio de Contas  (BA), 09 de Março de 2021  

  

 

 

 

 

__________________________________________ 

Marinaldo Caires Oliveira   

 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS 

PRESIDENTE  

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS - CNPJ  06.028.125/0001-06 
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