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TOMADA DE PREÇOS N° 3/2018
Abertura: 26/03/2018 às 09h - Objeto: Contratação de
empresa de engenharia para executar o serviço de obra de construção
do centro de cultura no Município de Ribeira do Pombal-Bahia.
Edital na CPL, telefax (75) 3276-4968.
Ribeira do Pombal-BA, 8 de fevereiro de 2018
ANA PAULA SOLPOSTO NOGUEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2018
Processo Administrativo Nº 065/2018. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural
para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino do município
de Rio de Contas - BA. Abertura: 26.03.2018, às 08h:00. Edital
disponível no prédio da Prefeitura, das 08h/12h.
ÍNDIRA LÊIVES DE S. ARANHA
Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018
Processo Administrativo Nº 069/2018. Objeto: Aquisição de
equipamentos e materiais permanentes, conforme Proposta nº
10613.120000/1170-01, para atender as necessidades do Centro de
Saúde e PSF da Sede, Unidades de Saúde da Família de Arapiranga,
João Vaz, Marcolino Moura, Mato Grosso e Vermelhão neste
município, bem como aquisição de veiculo 0 km, tipo passeio, para
transporte de equipes da Unidade de Saúde da Família do Vermelhão.
Abertura: 21.03.2018, às 08h:00. Edital disponível no prédio da
Prefeitura, das 08h/12h.
PAULO RICHARDSON BATISTA SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 299/2018
PP N. 01/2018. Objeto: aquisição de 02 veículos, 0km, Fiat Mobi Like
2018, destinado ao FMS com recursos de Emenda do Ministério da
Saúde, Emenda N.13879.773000/1150-02 e Resolução CIT N. 22/2017,
destinados a atender aos PSF´s Carmelita Cruz e Caixa D´Água.
Contratado: Cachoeira Comercial de Veículos Ltda. Valor global: R$
82.280,00. Vigência: 03 meses. Data de assinatura: 26/02/18.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO
CORIBE
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2018
A Prefeitura de São Félix do Coribe, torna público abertura
de chamada pública Edital nº002/2018: Objeto: aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar:abertura:26.03.18, às 9:00hs,
edital/informação na Prefeitura de São Félix do Coribe, no período de
09 a 26.03.18, fone: 77-3491-2921.
São Félix do Coribe-BA, 8 de março de 2018.
BENJAMIN /LUIZ CARLOS FERREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2018
Torna público para aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para a Merenda
Escolar da Rede Municipal de Ensino, em atendimento a Lei nº
11.947/2009 e a Resolução CD/FNDE tender nº 26/2013. O recebimento
da documentação acompanhada do Projeto de Venda ocorrerá no dia
22/03/2018, as 14:00h, no setor de Licitações da Prefeitura.
São José do Jacuípe-BA, 8 de março de 2018.
ERISMAR ALMEIDA SOUZA
Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018
Torna público às 09h, 22/03/2018, objeto: contratação de
empresa especializada para fornecimento de material gráfico para
atender as diversas Secretarias do Município. Informações na sede
da Prefeitura, das 08:00h as 12:00h.
São José do Jacuípe-BA, 8 de março de 2018.
ALEXSANDRO SANTOS ARAÚJO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 6/2018
Torna público tipo menor preço, objeto é Aquisição De
Briquedo Infantil Para A Educação Infantil Da Rede Municipal De
Ensino Da Secretaria Municipal De Educação E Cultura Do
Município, Conforme Convênio N° 23400016181201310, dia
23/03/2018, 9h, na Sala da CPCL. Edital CPCL. Telefone (71) 36558000 e através do e-mail: licitacao.ssp@gmail.com.
São Sebastião do Passé-BA, 8 de março de 2018.
SANDERSON ANGELO PEREIRA SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Sebastião Laranjeiras, Bahia, designada por ato do
Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal 8.666/93, comunica aos
interessados que fará realizar no dia 27 de Março de 2018, às
09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade
Tomada de Preços, autuado sob o nº. 003/2018, objetivando a
contratação de empresa para execução de obra relativa a
Revitalização de uma Praça Pública na sede deste Município. O
Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura das
8:00 às 12:00 horas. Informações gerais através do tel (77) 36682243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com.
Sebastião Laranjeiras-BA, 8 de março de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
AVISOS DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial Nº 012/2018, cujo objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de dedetização em
diversos prédios públicos no Município, Tipo: menor preço por lote,
Que será realizado no dia 20/03/2018, às 08:00hs na sala de
Licitação. Serra do Ramalho-BA 08/03/2018.
Pregão Presencial Nº 013/2018, cujo objeto: Contratação de
empresa para aquisição de refeições para diversas secretarias da
Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho, Tipo: menor preço por
lote, Que será realizado no dia 20/03/2018, às 10:00hs na sala de
Licitação. Serra do Ramalho - BA 08/03/2018.
Editais disponíveis no Site da Prefeitura e na Prefeitura,
situada à Rua Acre, s/nº, Centro, de 2º a 6º feira das 08:00 às
13:00hs, fone (77) 3620 - 1198.
LEANDRO LULA SILVA ROCHA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
AVISOS DE PRORROGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2018
A Presidente e Comissão Permanente de Licitação tornam
público que a licitação, supracitada, cujo objeto: Prestação de
serviços de caráter preventivo e corretivo, envolvendo consertos,
recuperação (alvenaria, carpintaria, serralheria, pintura, hidráulica e
elétrica), com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas
e equipamentos necessários para execução de todos os serviços a
serem realizados nas unidades de Saúde do Município, Menor
Preço Global. Na qual estava prevista a abertura dos Envelopes
para o dia 03/04/2018, às 09hs, ocorrerá no dia 09/04/2018 às
09hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - COPEL do
Município de Simões Filho/BA, situada à Pça. 07 de Novembro,
nº 359, Centro - Simões Filho. CEP 43.700-000. Informações: (71)
3296-8300 - Ramal 300 e na sala da Copel. Edital:
http://simoesfilho.ba.gov.br/licitacoes-pregoes-convites/
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2018
A Presidente e Comissão Permanente de Licitação tornam
público que a licitação, supramencionada, cujo objeto: Prestação
de serviços para manutenção e requalificação de passeios e
calçadas em diversos Logradouros no Município, Menor Preço
Global. Na qual estava prevista a abertura dos Envelopes para o
dia 04/04/2018, ocorrerá no dia 10/04/2018 às 09hs, na Sala da
Comissão Permanente de Licitação - COPEL do Município de
Simões Filho/BA, situada à Pça. 07 de Novembro, nº 359, Centro
- Simões Filho. CEP 43.700-000. Informações: (71) 3296-8300 Ramal
300
e
na
sala
da
Copel.
Edital:
http://simoesfilho.ba.gov.br/licitacoes-pregoes-convites/

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032018030900172

Nº 47, sexta-feira, 9 de março de 2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018
A Pregoeira e Equipe de Apoio torna público que a licitação,
em epígrafe, cujo objeto: Contratação de pessoas jurídica especializada,
para prestação de serviços de gerenciamento e operacionalização de
profissionais da área de saúde, em conformidade com diretrizes das
políticas de saúde do Município, Menor Preço Global. Na qual estava
prevista a abertura dos Envelopes para o dia 15/03/2018, às 09hs,
ocorrerá no dia 22/03/2017 às 09hs, na Sala da Comissão Permanente
de Licitação - COPEL do Município de Simões Filho/BA, situada à
Pça. 07 de Novembro, nº 359, Centro - Simões Filho. CEP 43.700-000.
Informações: (71) 3296-8300 - Ramal 300 e na sala da Copel. Edital:
http://simoesfilho.ba.gov.br/licitacoes-pregoes-convites/
Simões Filho-BA, 8 de março de 2018.
ISACARLA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018
Objetivando aquisição de gêneros alimentícios no preparo de
Merenda Escolar, para atender as Escolas da Rede Municipal de
Souto Soares/BA. Menor Preço Item. Julgamento: 23/03/2018 às
09:30h. O edital está disponível no DOM. Fone (75) 3339-2150.
FERNANDO FRANCISCO MACEDA
Pregoeiro
AVISO DE CHAMADA PUBLICA
CP nº 001/2018 objetivando Gêneros Alimentícios para a Merenda
Escolar formada por produtos da agricultura familiar. Menor Preço
Item. Julgamento: 02/04/2018 às 09:30h. O edital está disponível no
DOM. Fone (75) 3339-2150.
FERNANDO FRANCISCO MACEDA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2018-FMS
Do Tipo Menor Preço Por Item, no dia 10/04/2018, 08h,
Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação de
serviço no ramo de construção de civil, para construção de edifico em
alvenaria de Ubs Redenção, projeto padronizado padrão
2(especificação principal 361,51m², marquises 53,96m², total a
construir 415,47m², caixa d'água 44,38m²) no período de 06 meses,
ampliação da Usb Teixeirinha, (edificação existente 133,89m²,
ampliação 73,34m², total da construção 207,23m²) no período de 05
meses e reforma da Usb Teixeirinha, (edificação existente 133,69m²,
total da construção 133,69m²) no período de 05 meses, de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde deste município.
Edital
junto
a
COPEL
e
no
site
HTTP://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br.
Teixeira de Freitas-BA, 8 de março de 2018.
MARIA R. C. MACHADO
Presidente da Comissão
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2018 - SRP
Do Tipo Menor Preço Por Item, no dia 21/03/2018 às
08:30h, visando futuras e eventuais aquisições de motocicletas e
acessórios, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente. Edital junto a COPEL e no site
HTTP://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br.
Teixeira de Freitas-BA, 8 de março de 2018.
ALAN RODRIGUES PEREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018
Torna público menor preço por lote, visando Contratação De
Empresa Especializada Para A Prestação De Serviços De Limpeza De
Prédios Públicos, Portaria E Copa E Cozinha, Visando Atender As
Secretarias De Educação E Administração Do Município, Abertura:
21/03/2018, 14hs. Edital na Sala de Licitações. Tel (75) 3272-2181.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018
Torna público menor preço por lote, visando Contratação De
Empresa Especializada Para A Prestação De Serviços De Engenharia
Para Limpeza Urbana, Visando Atender As Secretaria De Obras E
Serviços Urbanos Do Município, Abertura: 21/03/2018, 08:30hs.
Edital na Sala de Licitações. Tel (75) 3272-2181.
Tucano-BA, 8 de março de 2018.
BRUNO LUIS LIMA DE BRITO
Pregoeiro

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Salvador, sexta-feira, 9 de março 2018

BAHIA

‘Tapa na cara’, diz vítima de ex-New Hits
ESTUPRO Era pra ser um dia
de comemoração. Afinal,
após cinco anos, seria a primeira vez que Maria (nome
fictício) poderia celebrar o
Dia da Mulher “com uma
conquista”, mas a celebração não aconteceu. É que
desde anteontem, quando
uma das vítimas de estupro
de oito ex-integrantes da
banda New Hit soube que os
seus agressores iam ser soltos, ela perdeu o sossego.
“Era uma coisa que eu não
esperava acontecer, principalmente na Semana da Mulher. Infelizmente, a Justiça
jogou um balde de água fria

na gente e na sociedade. Foi
um tapa na nossa cara”,
afirmou a jovem, uma das
duas vítimas do estupro coletivo cometido em 2012.
Foi através de uma mensagem de WhatsApp de uma
das advogadas do caso que
ela recebeu a má notícia de
que os oito condenados haviam conseguido habeas
corpus no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). A jovem
custou a acreditar. Respirou
e, em seguida, pensou: “Meu
Deus, vai voltar tudo de novo! A gente esperou cinco
anos pra Justiça responder
com cinco meses”.

Mesmo estando há apenas
um dia nas ruas, a liberdade
dos músicos já começou a
afetar a rotina da estudante.
Esse ano, por exemplo, foi a
primeira vez que ela tinha
conseguido voltar à escola,
desde o crime.
“Passei seis anos sem estudar porque ficavam de
piadinha, e só retornei esse
ano. Mas eu não sei como vai
ser agora pra ir até a escola,
pois estudo de noite. Eu já
estou tendo dificuldade de ir
pra aula, porque não consigo
ficar em um espaço fechado
com muitos homens... Imagine agora”, comenta.

PM PERSEGUIU E
ATIROU EM SUSPEITO
NO RIO VERMELHO

De Madrugada
FARMÁCIA INVADIDA
NA AVENIDA SETE

A Drogaria São Paulo da Avenida Sete de Setembro, no Centro, foi arrombada, na madrugada de ontem, por volta das
3h30. Equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar estiveram no
local depois de receberem a denúncia de um arrombamento,
mas não encontraram os assaltantes. Anteontem, outra farmácia foi invadida no Rio Vermelho. FOTO DE MARINA SILVA

CONDOMÍNIO O autor dos
disparos que matou um suspeito de roubo dentro de um
condomínio de luxo no Rio
Vermelho, anteontem à tarde,
é um soldado da Polícia Militar. Lotado na 40ª Companhia
Independente (CIPM/Nordeste de Amaralina), ele se apresentou no Departamento de
Homicídios e Proteção à Pessoa e alegou que Paulo Cezar
Santos da Silva, 19 anos, e
mais três comparsas estavam
armados, em um carro, e tentaram roubar a motocicleta
dele. O soldado, acompanhado do advogado, foi ouvido e
liberado. A versão da assessoria da corporação, no entanto,
diz que o policial militar teria
sido reconhecido como PM
pelos homens que dirigiram o
veículo. Os acusados, segundo a nota, teriam perseguido
o policial, disparando tiros.
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Ela diz que, apesar das dificuldades, vai terminar a escola - aos 22 anos, cursa a 8ª
sério (9º ano). Seu plano é estudar Direito e se tornar uma
advogada para ajudar mulheres que passam por situações
de violência.
Horas depois de deixar a
penitenciária, um dos acusados, Allan Aragão Trigueiros, publicou uma foto no
Instagram agradecendo: “O
mal pode até tentar destruir
as pessoas do bem, mas Deus
sempre salvará os teus filhos
que confiam em ti e no seu
poder!”, escreveu.
MILENA TEIXEIRA
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REPRODUÇÃO

Joy Soares tinha 38 anos de idade

Funcionária de
escola é morta a
tiros no bairro da
Boca do Rio
EM CASA A auxiliar de classe
Joy Soares da Silva, 38 anos,
foi morta, na madrugada de
ontem, no Curralinho, na
Boca do Rio. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu
por volta das 4h.
No local, testemunhas informaram à polícia que Joy
estava em casa, na Rua Obi,
transversal da Estrada do
Curralinho, com o marido e
a filha, de 13 anos, quando
homens chegaram no imóvel, chamando pelo companheiro dela que, segundo a
polícia, seria ex-traficante.
A família decidiu não
atender ao chamado na porta, mas os bandidos invadiram a casa e foram atrás das
vítimas. Moradores do terceiro andar do sobrado, eles
tentaram sair pelos fundos
da casa – pulando o muro,
que fica vizinho a um terreiro de candomblé.
O marido e a filha pularam
primeiro, conseguiram fugir
e escaparam ilesos. Joy foi
atingida duas vezes e morreu
no terreiro, quando se equilibrava para pular o muro.
O marido dela deve ser ouvido em breve, na condição
de testemunha. Ele não teve
o nome divulgado. Segundo
a polícia, quando deixou o
crime, ele teve a morte ordenada pelo traficante para
quem trabalhava. O caso será
investigado pela 1ª Delegacia
de Homicídios (Atlântico).
Joy trabalhava no Colégio
Magister, na Boca do Rio.
“Ela trabalhava aqui faz um
tempinho. Era uma pessoa
boa. Ela trabalhava ajudando as professoras nas salas”,
disse uma funcionária. A escola lamentou o crime e suspendeu as aulas de hoje.

Ela trabalhava
aqui faz um
tempinho. Era uma
pessoa boa. Ela
trabalhava
ajudando as
professoras
Funcionária
do Colégio Magister, na Boca do Rio
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LICITAÇÕES

AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, Bahia,
designada por ato do Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal 8.666/93, comunica aos interessados que
fará realizar no dia 27 de Março de 2018, às 09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na
modalidade Tomada de Preços, autuado sob o nº. 003/2018, objetivando a contratação de empresa para
execução de obra relativa a Revitalização de uma Praça Pública na sede deste Município. O Edital estará
à disposição dos interessados na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 horas. Informações gerais através do tel
(77) 3668-2243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com.

Sebastião Laranjeiras – Bahia, em 08 de Março de 2018.

Igor Muriel Lopes e Silva
Presidente da CPL
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