Nº 139, sexta-feira, 20 de julho de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018
O Pregoeiro torna público que adiou a data que seria
realizada a licitação, supracitada, no dia 24/07/2018, às 09hs, cujo
objeto trata-se Aquisição de Equipamentos Odontológicos para
atenderem a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, através de
Emenda Parlamentar. Conforme especificações constantes no TR e
Anexos, que integram este Edital. A nova data passa a ser
26/07/2018, às 09hs.
Sapeaçu/BA,19 de julho de 2018.
WELLINGTON SANTOS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/18
A CPL realizará dia 01.08.18, às 10:30hs, Prç. Rui Barbosa,
29, Centro, Licitação M.PP 37.18 - contratação de empresa
especializada para prestação de serviço na realização de curso de
capacitação para formação de professores da educação básica e de
profissionais de serviço e apoio escolar, para atuação em educação
especial, escolas do campo, em comunidades quilombolas ou escolas
indígenas. Edital e anexos disponíveis, das 08 às 12hs, na sede da
PM. Divulgação dos outros atos no DOM - site:
www.saude.ba.gov.br.
Em 18 de julho de 2018.
GILBERTO CARVALHO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 20/2018
A Pregoeira TORNA PÚBLICO que realizará PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 21/2018, do tipo "MENOR PREÇO POR
ITEM", com fulcro na Lei 10.520/2002 e 8.666/1993. Objeto:
Registro de preços para futura e aquisição de combustíveis (gasolina
comum, etanol, diesel S500, diesel S10 e Arla 32), para utilização
pelo município, nos termos do edital. Certame: 02/08/2018, às
09:00hs (nove horas), na sede PMS. Edital, Avisos e demais atos
publicados no do D.O.M na página www.seabra.ba.io.org.br.
Informações tel (75) 3331-1421/1422/3079.
Seabra - Ba., 19 de Julho de 2018
ANDREIA FERREIRA DE FARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO
LARANJEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018
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 02 de Agosto de 2018, às 09:00 (nove) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial,
autuado sob o nº. 026/2018, objetivando a contratação de empresa
especializada em confecção de próteses dentárias, para o exercício de
2018. Tipo Menor Preço Global. 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 ,19 de Julho de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1169/2018, Ratificação. PA Nº
1420/18. O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado Bahia,
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram
vencidas as formalidades da Lei no 8.666/93, conforme o opinativo
da Copel, e parecer da Procuradoria Jurídica frente, a contratação
por dispensa de licitação, tombada sob n.º 1169/2018, originado do
Processo Administrativo n.º 1420/18, ratifica a contratação direta
por Dispensa de Licitação, embasado no Art. 24, IV, da retro citada
Lei, e, concordando com o opinativo da Copel, e parecer da
Procuradoria Jurídica, referente contratação em caráter emergencial
para aquisição de gases medicinais oxigênio e ar comprimido, para
o uso na assistência aos pacientes socorridos pela Unidade de
Pronto Atendimento - UPA, Município de Senhor do Bonfim-Ba, a
empresa:
REVOX
LTDA-EPP
inscrita
no
CNPJ:
nº
14.484.514/0001-74, com o valor global de R$ 55.000,00
(Cinquenta e cinco mil reais), para o período de 03 (três) meses,
ora ratificados. Senhor do Bonfim, Ba. 12 de julho de 2018.
Senhor do Bonfim - BA, 19 de julho de 2018.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO
Prefeito
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018
PA Nº 0976/18. torna público que às 09h00min do dia 03/08/18, na
sua Sede. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos
aparelhos e equipamentos do Laboratório Central do Município de
Senhor do Bonfim/BA, tipo menor preço por item. O edital contendo
as instruções encontra-se à disposição dos interessados através do email copel@pmsb.ba.gov.br, através do link "Portal da
Transparência/Licitações". Maiores informações poderão ser obtidas
junto à Comissão Permanente de Licitações em horário de expediente
das 08h00min às 18h00min, e ou pelos telefones (74) -35418700/8726/8727.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2018
PA Nº 1000/18. torna público 14:30h do dia 02/08/2018, objeto:
contratação de empresa na prestação de serviços na gestão de
gerenciamento de abastecimento de combustíveis, tipo gasolina
comum, óleo diesel comum e óleo diesel S 10, com fornecimento de
tickets combustível em papel segurança, destinados ao abastecimento
dos veículos e máquinas pesadas da frota municipal, como também
dos veículos locados, objetivando o fornecimento contínuo e
ininterrupto dos combustíveis a serem licitados, sob responsabilidade
da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, tipo menor
percentual de desconto na taxa de administração. Edital:
www.senhordobonfim.ba.gov.br, Tel: (74) - 3541-8826/8727.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 10/2018
A P. M. de Souto Soares - BA, através do Presidente, torna
pública a TP 10/2018, prevista para 08/08/2018 as 09:30h Tipo
Menor preço Global. Para contratação de empresa especializada na
prestação de serviços terceirizados de mão de obra na área de limpeza
e conservação predial, operadores de máquinas, recepcionistas,
motoristas, de interesse de diversas Secretarias deste Município,
Souto Soares - Bahia.
Em 19 de julho de 2018.
FERNANDO FRANCISCO MACEDA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE NOVO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2018
A PMTN-BA realizará licitação em 02/08/2018 às 09h00min
(horário de Brasília), no portal www.licitacoes-e.com.br, para
aquisição de equipamentos e materiais permanentes, destinado às
Unidades Básicas de Saúde deste município, no exercício de 2018.
Edital pelo e-mail: licitacaotanquenovo@gmail.com, e pelo site
www.licitacoes-e.com.br.
Tanque Novo/BA, 19 de julho de 2018.
GUILHERME NEVES BATISTA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE
FREITAS
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2018-FME
torna público no dia 06/08/2018 às 08:30h, visando a
contratação de empresa especializada para construção de 1 escola
com 12 salas padrão FNDE, para atender a demanda educacional
dos residenciais Padre José I e II e Residencial Ramalho, com
recursos oriundos do FAR - Fundo de Arrendamento Residencial,
através da Portaria 210 de 16 de março de 2018. Edital junto a
COPEL e no site www.teixeiradefreitas.ba.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018

Teixeira de Freitas, 19 de julho de 2018.

PA Nº 1181/18. torna público que às 09h00min do dia 02/08/18, na
sua Sede cujo objeto é a contratação de empresa especializada, para o
fornecimento de um veículo pesado tipo micro-ônibus rodoviário,
zero quilometro, ano modelo 2018/2019 ou superior, capacidade 24 a
28 passageiros (Incluso um cadeirante e motorista), ar condicionado,
sistema de tv visível e demais acessórios contidos no Termo de
Referência (modelo do anexo I), para ser utilizado no transporte de
pacientes do município de Senhor do Bonfim/BA, em Tratamento
Fora do Domicílio - TFD, com recursos financeiros provenientes da
Proposta Ministerial n° 08546.934000/1170-12, tipo menor preço por
item. O Edital contendo as instruções estará à disposição dos
interessados, no site www.senhordobonfim.ba.gov.br, através do link
"Portal da Transparência/Licitações". Maiores informações pelos
fones (74) - 3541-8726/8727, em horário de expediente, das
08h00min às 18h00min.

MARIA RENILDE CARDOSO MACHADO

Senhor do Bonfim - BA, 19 de julho de 2018.
VALMIR A. DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE URANDI
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 032/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2018. PP
- SRP N.º 032/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE URANDI
- BA. CONTRATADA: JOSÉ NEVES FERREIRA - ME (lotes:
01, 02 e 11), CARVALHO & ALVES LTDA - ME ( lotes: 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09 e 10) . OBJETO: a formação de registro de
preços com a finalidade de aquisição futura e eventual de
utensílios domésticos destinados as Secretarias do município, sob o

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO
BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 22/2018

regime de empreitada tipo menor preço global por lote. A Ata na

DESPACHOS

A Pregoeira realizará a licitação, citada. Objeto: Registro
de preço para futura e eventual contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de locação e montagem de
estruturas tubulares, trio e mini trio, equipamentos de som,
iluminação, banheiros químicos, gerador e demais necessidades
para realização de eventos cívicos, populares e das manifestações
culturais, no âmbito do Município, conforme o quantitativo e as
especificações em anexo. Menor Preço por Lote. Abertura:
02/08/2018, às 09:30hs, na Sala da COPEL, sito à Praça 07 de
Novembro, nº 359, Centro. Informações: (71) 3296-8300, Ramal
300
e
na
sala
da
Copel.
Edital:
http://simoesfilho.ba.gov.br/licitacoes-pregoes-convites/

VALOR GLOBAL DA ATA R$ 219.620,00. VIGÊNCIA: 12

DISPENSA Nº 1120/2018, Homologação e ratificação. PA Nº
1403/18. O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado Bahia,
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram
vencidas as formalidades da Lei no 8.666/93 em seu art. 24, Inciso
II, com as modificações trazidas pelas Leis nos 8.883/94 e
9.648/98, frente ao processo administrativo com contratação direta
por Dispensa de licitação, tombado sob n° 1120/2018, originado
através do Processo Administrativo nº 1403/18, Ratifica e
Homologa, contratação de empresa para aquisição de medicamentos
provenientes de ações judiciais, para pacientes deste Município,
Fornecedor: SILVA PEIXINHO PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA- ME, inscrito no CNPJ: 09.333.552/0001-96, no valor
estimado de R$ 8.686,10 (oito mil e seiscentos e oitenta e seis
reais e dez centavos). Senhor do Bonfim - BA, 06 de julho de
2018.

Simões Filho (BA),19 de julho de 2018.
ISACARLA DOS SANTOS SILVA
Pregoeira

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05302018072000653

íntegra encontra - se disponível sitio www.urandi.ba.gov.br.
(doze) meses. DATA DA ASSINATURA: 06/07/2018.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 32/2018
A Pregoeira do Município de Urandi - BA, com fulcro na
Lei n.º 10.520/02 e Lei 8.666/93, torna público aos interessados o
Resultado da Licitação, sob a modalidade PP - SRP nº 032/2018,
encontra-se disponível no sitio www.urandi.ba.gov.br.
Urandi - BA, 6 de julho de 2018.
IZABEL C. F. DE MATOS
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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z& z¨c\  ze 9 íÝ¨z&

6

SEBASTIÃO LARANJEIRAS
QUINTA-FEIRA • 19 DE JULHO DE 2018
ANO XII | N º 998

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2018

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 02 de
Agosto de 2018, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão
Presencial, autuado sob o nº. 026/2018, objetivando a contratação de empresa especializada em
confecção de próteses dentárias, para o exercício de 2018. Tipo Menor Preço Global. 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) 36682243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com.

Sebastião Laranjeiras - Bahia, em 19 de Julho de 2018.

Igor Muriel Lopes e Silva
Pregoeiro Municipal

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 6334-C02E-ADA1-8B06.

