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Salvador, 2 de maio de 2018.
HELDER SANTOS DE SOUZA
Presidente da Compel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2018
Torna-se público que no dia 15/05/2018, às 09h30min. fará
realizar o Pregão Presencial, nº 031/2018, em Menor Preço por Lote,
para a aquisição de materiais de expediente, papelaria e didático para
as diversas secretarias, conforme especificações constantes no Anexo
I - Termo de Referência. O Edital estará à disposição das segundas as
sextas - feiras, nos horários de 10h30min as 12h00min, Santa Inês BA. Os demais atos pertinentes a este certame serão publicados em
diário próprio (www.santaines.ba.io.org.br). Antomar Costa
Nascimento, Pregoeiro Oficial.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018
Torna-se público que no dia 15/05/2018, às 14h30min. fará
realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
nº 032/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por objeto
a formação de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
aquisição de materiais diversos, conforme Termo de Referência
constante do Anexo I do Edital. O edital estará à disposição das
segundas as sextas - feira, nos horários de 10h30min as 12h00min,
Santa Inês - BA. Os demais atos pertinentes a este certame serão
publicados em diário próprio (www.santaines.ba.io.org.br).
ANTOMAR COSTA NASCIMENTO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2018
A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que
realizará no dia 15 de maio de 2018, às 09:00h (nove horas) horário
local, sob o critério de menor preço por lote, com vistas à contratação
de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes,
destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São
Desidério - BA. O Edital estará dispopnível nos sites www.licitacoese.com.br
e
www.saodesiderio.ba.gov.br.
Informações
e
esclarecimentos à Praça Emerson Barbosa, nº 01, centro, São
Desidério-BA ou pelo e-mail licitação@saodesiderio.ba.gov.br.
São Desidério/BA, 2 de maio de 2018.
MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA
Presidente da Comissão
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018
A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que
após realizada a retificação do termo de referência da impugnação da
empresa, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n°
018/2018, para Registro de Preço, objetivando aquisição de veículos
automotivos para atender ás demandas do gabinete do prefeito e
demais secretarias. A entrega e abertura das propostas serão no dia 21
de maio de 2018, às 08:00 (oito) horas, na sede da Prefeitura
Municipal situada à Praça Emerson Barbosa, nº 01, centro, São
Desidério-BA. Edital estará à disposição dos interessados no site
www.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77)
3623-2145.
São Desidério/BA, 2 de maio de 2018.
MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2018

por lote, Que será realizado no dia 15/05/2018, às 10:00hs na sala de
Licitação Serra do Ramalho - BA 02/05/ 2018.

A Prefeitura Municipal de São Desidério torna pública a
republicação da licitação modalidade Tomada de Preço n° 002/2018,
objetivando Contratação de uma empresa visando à realização de obra
de engenharia, sob o regime de empreitada global com execução por
menor preço, compreendendo material e mão de obra, para execução
de pavimentação asfáltica em TSD com capa selante, e drenagem
pluvial e urbanização da Avenida Araucária - Loteamento Recanto
Feliz - Distrito de Roda Velha do Município de São Desiderio. A
entrega e abertura das propostas serão no dia 21 de maio de 2018, às
15:30h (quinze horas e trinta minutos), na sede da Prefeitura
Municipal situada à Praça Emerson Barbosa, nº 01, centro, São
Desidério-BA. Edital estará à disposição dos interessados no site
www.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77)
3623-2145.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018

São Desidério/BA, 2 de maio de 2018.
MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO
LARANJEIRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião
Laranjeiras-BA, designado por ato do Poder Executivo, com fulcro na
Lei Federal 10.520/02, comunica aos interessados que fará realizar no
dia 15 de Maio de 2018, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o
nº. 025/2018, objetivando a aquisição de eletrodomésticos,
eletrônicos, móveis, aparelhos e equipamentos hospitalares e
odontológicos. Tipo Menor Preço Por Lote. Edital na íntegra na sede
da
Prefeitura
Municipal
ou
através
do
site:
http://sebastiaolaranjeiras.ba.gov.br/publicacoes/licitacoes.
Informações gerais através do tel (77) 3668-2243, e-mail:
licitacaopmsl@gmail.com. Sebastião Laranjeiras - Bahia, em 02 de
Maio de 2018.
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018
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 21 de Maio de 2018, às
09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade
Tomada de Preços, autuado sob o nº. 004/2018, objetivando a
contratação de empresa para execução de obra relativa a construção
de quadra poliesportiva no Povoado de Lagoa do Buqueirão, zona
rural deste Município de Sebastião Laranjeiras - BA. 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, de Maio de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA PRETA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018
Tipo: Menor Preço por Lote - P.A n° 06.017/2018 - Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços no transporte de
pacientes do município, conforme especificações constantes no anexo
I deste edital. Sessão de entrega de envelopes e de Abertura:
15/05/2018 - Horário 09:00h - Local: Avenida Dr. Liberalino Sales
Gadelha, 69 - Centro. Edital e as publicações posteriores dos atos
subsequentes estarão à disposição de quaisquer interessados, no site
www.serrapreta.ba.gov.br.
Serra Preta/BA, 2 de maio de 2018.
EMERSON ROSA DOS SANTOS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 1/2018
A Prefeitura Municipal de São Desidério, torna pública a
republicação da licitação modalidade Tomada de Preço n°
001/2018, objetivando Contratação de uma empresa visando a
realização de obra de engenharia, sob o regime de empreitada
global com execução por menor preço, compreendendo material e
mão de obra, para execução de pavimentação asfáltica em TSD
com capa selante, e drenagem pluvial e urbanização da Avenida
Brasil - Loteamento Cidade Nova - Sede do Município de São
Desiderio. A entrega e abertura das propostas serão no dia 21 de
maio de 2018, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), na sede da
Prefeitura Municipal situada à Praça Emerson Barbosa, nº 01,
centro, São Desidério-BA. Edital estará à disposição dos
interessados no site www.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer
informações pelo tel. (77) 3623-2145.
São Desidério/BA, 2 de maio de 2018.
MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA
Presidente da Comissão

Nº 84, quinta-feira, 3 de maio de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRA DO RAMALHO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018
A Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho - Ba torna
público PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, cujo objeto:
Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento
de material de serralheria para atender as necessidades de diversas
secretarias desta Prefeitura, TIPO: menor preço por lote, Que será
realizado no dia 15/05/2018, às 08:00hs na sala de Licitação. Serra do
Ramalho - BA 02/05/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018
A Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho - Ba torna
público PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018, cujo objeto:
Contratação de empresa especializada para mão de obra para serviços
de Pintura em Prédios Públicos deste município, TIPO: menor preço

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05302018050300180

A Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho - Ba torna
público PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018, cujo objeto:
Contratação de empresa especializada para aquisição e confecção de
móveis planejados para diversas secretarias da Prefeitura Municipal
de Serra do Ramalho, TIPO: menor preço por lote, Que será realizado
no dia 15/05/2018, às 11:00hs na sala de Licitação. Serra do Ramalho
- BA 02/05/2018. 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 SÍTIO DO QUINTO
EXTRATOS DE CONTRATOS
CT N. 270/18. PP N. 31/2018. Objeto: aquisição de um veículo tipo
Micro-Ônibus marca/modelo MARCOPOLO/VOLARE V8L, ano
2018, 0km, destinado ao FMS, com recursos oriundos de Emenda do
FNS. Contratado: SAN MARINO ÔNIBUS LTDA. Valor: R$
242.000,00. Vigência: 19/04 a 31/12/2018. Maria Simone Vieira
Cruz, Pregoeira.
CT N. 278/18. PP N. 35/2018. Objeto: aquisição de 4 veículos
marca/modelo CHEVROLET/ONIX JOY 1.0, ano 2018, 0km,
destinados ao FMS, com recursos oriundos de Emenda do FNS.
Vencedor: ENERGIA VEÍCULOS LTDA. Valor global: R$ R$
179.600,00. Vigência: 23/04 a 31/12/2018. Maria Simone Vieira
Cruz, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRA DE FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA ARP Nº 28-2018-FMS
Do Tipo Menor Preço Por Item, dia 17/05/2018, 08:30h,
visando futuras e eventuais contratações de Empresa(s)
Especializada(s) para fornecimento de material penso (Grampeador
Cirurgico E Esponja) para atender o HMTF, de responsabilidade do
FMS. Edital junto a COPEL.
Teixeira de Freitas/BA, 2 de maio de 2018.
MARIA R.C. MACHADO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018

Torna público que a TP 04/18 que seria realizada dia
03/05/18 às 9h está suspensa até ulterior deliberação. Informações
adicionais com o Setor de Licitações, pelo telefone 75 3238-2061 ou
copelpmtn02@outlook.com
Terra Nova/BA, 27 de abril de 2018
JOSE LAZARO FERREIRA DOS SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018

A Prefeitura Municipal de Tremedal - Bahia, em
consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, torna
público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia
15/05/2018 às 08:30hrs, a Licitação na Modalidade Pregão
Presencial
nº
021/2018.
OBJETO:
Aquisição
de
equipamentos/material permanente para atender as necessidades da
USF de Furado da Cancela, Município de Tremedal, Bahia,
Proposta MS nº. 11318.543000/1170-01. Edital encontra-se à
disposição no Setor de Licitação na sede da Prefeitura e no site:
http://www.tremedal.ba.gov.br/transparencia/licitacoesNovo, Fone:
(77) 3494-2100. Outros atos referentes a este processo serão
publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de
Tremedal, disponível no site: www.tremedal.ba.gov.br.
FLÓRENCE DE PAULA CAMPOS
MONTEIRO
Pregoeira

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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BRASIL
LIBERADO ÚLTIMO
DOS 137 PRESOS EM
FESTA DE MILÍCIA
OPERAÇÃO MEDUSA O último dos 137 presos na operação da Polícia Civil realizada
em 7 de abril, contra uma
milícia de Santa Cruz, zona
oeste do Rio, foi liberado,
ontem, do Complexo Penitenciário de Gericinó, zona
oeste da capital fluminense.
A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que, desse total, 132
eram civis e ficaram no presídio, enquanto outros cinco, por serem militares, foram encaminhados para as
unidades onde servem. Do
total de 159 presos na Operação Medusa contra a milícia Liga da Justiça, 21 permanecem na penitenciária.
Tiveram a prisão preventiva
decretada por terem envolvimento com a milícia e antecedentes criminais.

INCÊNDIO ATINGE
BARRACÃO DA
IMPÉRIO DA TIJUCA
PREJUÍZO Um incêndio atingiu o barracão de uma escola
de samba do grupo de acesso
do Rio de Janeiro. O galpão
pertence à escola Império da
Tijuca, mas é usado pelas escolas Unidos da Ponte e Lins
Imperial, para guardar alegorias, adereços e fantasias.
O fogo começou por volta
das 6h de ontem. A pista lateral da Avenida Brasil, sentido centro, chegou a ser interditada para que os bombeiros pudessem conter as
chamas. Ninguém ficou ferido. Por meio de nota, a Lins
Imperial disse que não tem,
até o momento, informação
do total de prejuízos. Já a
Unidos da Ponte informou
que alegorias foram afetadas
pelas chamas, que queimaram esculturas e parte da estrutura do barracão.

AVIÃO FAZ POUSO
FORÇADO E 10 FICAM
FERIDOS EM SP
UBATUBA Um avião fez um
pouso forçado, na noite de
anteontem, em uma área de
brejo na região de Ubatuba,
no litoral de São Paulo, deixando dois tripulantes e oito
passageiros feridos. O acidente foi oficialmente informado ontem, depois que vídeos apareceram na internet
mostrando a aeronave atolada no brejo, com avarias nas
asas. Os feridos foram levados para hospitais da região
e passam bem. O avião está
em uma área que ontem foi
isolada pela polícia, para que
peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) pudessem iniciar a investigação das causas do
acidente. A aeronave é um
PC-12, com capacidade para
nove passageiros e o piloto.

Belém: 34 execuções após morte de PM
VIOLÊNCIA De domingo até
ontem, 34 pessoas foram assassinadas em Belém (PA). A
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Segup)
diz que as execuções estão
associadas ao assassinato da
policial militar Maria de Fátima dos Santos, morta dentro da própria casa, na cidade de Ananindeua, Região
Metropolitana de Belém.
Dados oficiais da secretaria confirmam a morte de 28
pessoas até a tarde de anteontem, a maior parte moradora da Região Metropolitana de Belém. Ontem, a assessoria do órgão informou
que novos casos ocorreram e
a imprensa local contabilizou 34 assassinatos. Parte

das pessoas foi morta em
unidades de saúde, como
postos e pronto socorros.
Em nota, a Segup informou que está tomando novas medidas para o enfrentamento da insegurança no
Pará, especialmente na Região Metropolitana de Belém. As ações incluem ampliação do número de policiais militares em atividade.
Cerca de 800 agentes fortalecerão a rotina de policiamento, de acordo com a secretaria. Outra medida é a
troca da empresa responsável pelo bloqueio de sinais de
celulares em presídios, para
efetivamente evitar que presos usem o equipamento para ordenar ataques.

A situação de violência
preocupa a sociedade civil. A
coordenadora de uma organização que atua na defesa
dos direitos humanos no estado, que preferiu não se

6

novas mortes ocorreram
na Região Metropolitana
de Belém em 24 horas

800

policiais vão reforçar a
segurança nos lugares de
registro dos crimes

identificar por medo de represálias, revelou que, no
último mês, três chacinas
foram registradas no Pará,
com suspeita de participação de facções criminosas.
“Aqui, não tem mais
aquela sensação de medo, é
violência mesmo. Você sai e
não sabe se volta”, diz a defensora, que aponta que a
insegurança cresceu nos últimos quatro anos.
A Segup informou ainda
que a investigação sobre a
morte da PM Mária de Fátima, que tinha a patente de
cabo, está a cargo da Divisão
de Homicídios, que também
auxilia as delegacias dos
bairros onde ocorreram os
demais crimes.

Forças de segurança derrubam barricadas e prendem três em operação
INTERVENÇÃO Uma operação conjunta realizada ontem nas favelas do Rio de Janeiro, feita pelo Gabinete de
Intervenção e pelas Forças
Armadas, com apoio das polícias Militar e Civil, removeu 16 barricadas e prendeu
três suspeitos, além de estourar uma boca de fumo.
Os presos foram encaminhados para a 33ª Delegacia.
Segundo o comando da

operação, as ações derrubaram as barricadas montadas
por traficantes nas favelas
para dificultar a entrada da
polícia e das Forças Armadas. Ao todo, os agentes de
segurança fizeram a varredura em 11 comunidades das
zonas Norte e Oeste do Rio,
além da Baixada Fluminense
e São Gonçalo, na Região
Metropolitana.
Os militares executaram

ações de cerco, remoção de
barricadas e revista de veículos e pessoas, enquanto a
Polícia Militar fazia os blo-

Precisamos de
acessibilidade, precisamos
que as nossas patrulhas
consigam passar pelas vias
Carlos Cinelli
Porta-voz da intervenção, sobre a retirada
das barricadas colocadas pelo tráfico

queios em vias da região e os
policiais civis verificavam
possíveis registros criminais
dos detidos.
Na favela da Rocinha, onde anteontem aconteceu tiroteio entre policiais e traficantes, os 200 mil moradores estão sem energia elétrica há 24 anos. O comando
do Batalhão de Choque da
PM informou que policiais
foram atacados e revidaram.
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LICITAÇÕES

AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018

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 21 de Maio de 2018, às 09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na
modalidade Tomada de Preços, autuado sob o nº. 004/2018, objetivando a contratação de empresa para
execução de obra relativa a construção de quadra poliesportiva no Povoado de Lagoa do Buqueirão,
zona rural deste Município de Sebastião Laranjeiras - BA. 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 02 de Maio de 2018.

Igor Muriel Lopes e Silva
Presidente da CPL

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código B9F5-BAE5-A9F2-3999.

