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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018

O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves (BA)
comunica aos interessados e a população em geral do resultado do
Processo acima, a saber: Objeto do Processo: Contratação de empresa
para prestação de serviços de locação de sistema de som, iluminação,
palco, toldo, telão, sanitários químicos, gerador de energia elétrica,
arquibancada e aquisição de fogos de artificio ou prestação de
serviços na realização de shows pirotécnicos, para uso em diversos
eventos a serem realizados no âmbito do Município de Riachão das
Neves; Licitantes vencedores: BAHIAPORT PRODUÇÕES DE
EVENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.246.721/0001-
98, venceu o Lote nº. 01 no valor Total de R$ 362.000,00 (trezentos
e sessenta e dois mil reais), LOTE 2 no valor total de R$ 130.000,00
( cento e trinta mil reais), LOTE 3 no valor total de R$ 21.000,00 (
vinte e um mil reais), LOTE 5 no valor total de R$ 77.800,00 (
setenta e sete mil e oitocentos reais), LOTE 7 no valor total de R$
17.000,00 ( dezessete mil reais), e a empresa MAB PRODUÇÕES
DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob nº
22.123.818/0001-34, Venceu o LOTE 04 no valor total de R$
609.000,00 ( seiscentos e nove mil reais), e a empresa LEME
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº.
21.725.545/0001-35, Venceu o LOTE 06 no valor total de R$
57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Nestes termos adjudica o
objeto do presente processo ao licitante vencedor acima
mencionado.

Riachão das Neves-BA, 9 de março de 2018.
FELIPE SMITH SANTOS CRISÓSTOMO

PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
AVISO DE ABERTURA

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018

A Comissão Permanente de Licitação do Município de
Riacho de Santana, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na
Lei nº. 8.666/93, torna público que está aberta a licitação sob a
modalidade Tomada de Preços nº 003/2018, objetivando a aquisição
de paralelepípedos granítico que serão destinados aos serviços de
recomposição de pavimentos e execução de novos pavimentos em
vias urbanas e rurais deste município, sob o regime de menor preço
global. Abertura: 03/04/2018, às 08h00min. O edital completo poderá
ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal na Praça Monsenhor
Tobias, 321, Centro, Riacho de Santana - Bahia, ou pelos sites
w w w. r i a c h o d e s a n t a n a . b a . g o v. b r /
www.procedebahia.com.br/ba/riachodesantana.Riacho de Santana.

Bahia, 14 de março de 2018.
RENATA RAMOS CARVALHO ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 1/2018

A Prefeitura Municipal de Rio Real avisa aos interessados,
que se encontra disponível, na Sede da Administração Municipal de
segunda a sexta das 8:00 às 14:00 horas exceto feriados, o Edital de
Chamada Publica de Compra nº 001-2018, objetivando aquisição de
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural ou suas organizações, Os Fornecedores Individuais,
Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação para
habilitação e o Projeto de Venda no dia 04 de abril de 2018, às 09:00
horas, Informações: (*75) 3426-1320/1323/2182.

Rio Real-BA, 15 de março de 2018.
LIZ CLAUDIA DA SILVA GORDINHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018

Torna-se público que no dia 27/03/2018, às 08h30min. fará
realizar o Pregão Presencial nº 014/2018, em menor preço por Lote,
para aquisição de gêneros alimentícios referentes à manutenção da
merenda escolar, para atender aos alunos da Rede Pública do
município de Santa Inês/BA, referente ao exercício de 2018,
conforme especificações 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
( w w w. s a n t a i n e s . b a . i o . o rg . b r ) .

ANTOMAR COSTA NASCIMENTO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 1/2018

A Comissão Permanente de Licitação após julgamento dos
documentos de habilitação referente a CONCORRENCIA PÚBLICA
001/2018, considerando que as licitantes descumpriram itens do
Edital, DECIDE INABILITAR AS EMPRESAS:

1). JP DE ARAUJO CONSTRUTORA COMERCIO E
SERVIÇOS, 2). MV CONSTRUTORA LTDA, 3). ATLAS
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, 4). LOURIVAL
JOSE DOS SANTOS EIRELI - EPP, 5). M. PINHEIRO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 6). MACRO
CONSTRUÇÕES, 7). S.A.S SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI
- ME, 8). MB SOUZA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA, 9). POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI -
ME. E, HABILITAR AS EMPRESAS: 1. ANDREA DE OLIVEIRA
LIMA EIRELI - ME, 2. JNS ENGENHARIA EIRELI - EPP, 3. M A
DE SANTANA EIRELI, 4. ARCO CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS, 5. FABIO JOSE DE CARVALHO EIRELI,
6. PEDREIRA ENGENHARIA LTDA - ME.

Santaluz, 13 de março de 2018.
JOVANICE FERREIRA VITÓRIO ARAÚJO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2018

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada
através do Decreto nº 63/2018, torna público aos interessados que
realizará no dia 17 de abril de 2018 as 9h, na sede da Secretaria da
Administração e Planejamento, Sala de Reuniões da Comissão de
Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo, Bairro Andaiá
- Santo Antônio de Jesus, Bahia, licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, que tem por objeto a contratação de
empresa de engenharia para execução de obras/serviços de adequação
e reforma das Escolas da Rede Municipal de Ensino (2ª Etapa). O
Edital e anexos estão disponíveis aos interessados no site oficial
www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br/acesso a informação/licitações
e contratos-íntegra.

Santo Antônio de Jesus, 14 de março de 2018.
ISA CRISTINA BEHRENS PINTO.

Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada
através do Decreto nº 63/2018, torna público aos interessados que
realizará no dia 03 de abril de 2018, na sede da Secretaria da
Administração e Planejamento, Sala de Reuniões da Comissão de
Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo, Bairro
Andaiá - Santo Antônio de Jesus, Bahia, licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇO, cujo objeto é a contratação de empresa de
engenharia para execução dos serviços depreciados e
remanescentes da Praça CEU's, para dar a devida funcionalidade
ao empreendimento, localizado na URBIS I - Nossa Senhora das
Graças, no município de Santo Antonio de Jesus/BA. O Edital e
anexos estão disponíveis aos interessados no site oficial
w w w. s a n t o a n t o n i o d e j e s u s . b a . i o . o rg . b r.

Santo Antônio de Jesus, 14 de março de 2018.
ISA CRISTINA BEHRENS PINTO

Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2018

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, designada
através do Decreto nº 63/2018, torna público aos interessados que
realizará no dia 04 de abril de 2018 as 9h, na sede da Secretaria
da Administração e Planejamento, Sala de Reuniões da Comissão
de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo, Bairro
Andaiá - Santo Antônio de Jesus, Bahia, licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇO, cujo objeto é a contratação de empresa de
engenharia para execução de obras/serviços de pavimentação e
drenagem de diversas ruas do município de Santo Antônio de
Jesus/BA, para cumprimento do objeto do Contrato de Repasse nº
0399866-90/2012 celebrado com o Ministério das Cidades. O
Edital e anexos estão disponíveis aos interessados no site oficial
w w w. s a n t o a n t o n i o d e j e s u s . b a . i o . o rg . b r.

Santo Antônio de Jesus, 14 de março de 2018.
ISA CRISTINA BEHRENS PINTO

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2018

Torna público dia 15/03/2018, objeto: credenciamento de
profissionais para a prestação de serviços na área de Saúde, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, junto ao
NASF do Município de São José do Jacuípe, conforme critérios,
termos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos.
Informações na sala da COPEL.

São José do Jacuípe-BA, 14 de março de 2018.
ALEXSANDRO SANTOS ARAÚJO

Presidente COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018-SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião
Laranjeiras, Bahia, designado por ato do Poder Executivo, com fulcro
na Lei Federal 10.520/02, comunica aos interessados que fará realizar
no dia 27 de Março de 2018, às 14:00 (catorze) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial,
autuado sob o nº. 020/2018, objetivando a formação de registro de
preços com a finalidade de aquisição futura e eventual de material
médico hospitalar, odontológico e medicamentos, para a Secretaria
Municipal de Saúde, destinado aos PSF's, Postos de Saúde e Hospital
Municipal. Tipo Menor Preço Por Lote. Edital na íntegra na sede da
Prefeitura Municipal ou através do site:
h t t p : / / s e b a s t i a o l a r a n j e i r a s . b a . g o v. b r / p u b l i c a c o e s / l i c i t a c o e s .
Informações gerais através do tel (77) 3668-2243, e-mail:
licitacaopmsl@gmail.com.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018

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 27 de Março de 2018, às 17:00 (dezessete) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial,
autuado sob o nº. 021/2018, objetivando a contratação de serviços e
aquisição produtos funerários, destinados ao amparo de famílias
carentes no Município de Sebastião Laranjeiras - BA, de forma
parcelada, durante o exercício de 2018. Tipo Menor Preço Global.
Edital na íntegra na sede da Prefeitura Municipal ou através do site:
h t t p : / / s e b a s t i a o l a r a n j e i r a s . b a . g o v. b r / p u b l i c a c o e s / l i c i t a c o e s .
Informações gerais através do tel (77) 3668-2243, e-mail:
licitacaopmsl@gmail.com.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018-SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião
Laranjeiras, Bahia, designado por ato do Poder Executivo, com fulcro
na Lei Federal 10.520/02, comunica aos interessados que fará realizar
no dia 28 de Março de 2018, às 08:00 (oito) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial,
autuado sob o nº. 022/2018, objetivando a formação de registro de
preços com a finalidade de aquisição futura e eventual de peças
veiculares para manutenção das máquinas pesadas vinculadas à
Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município. Tipo Menor
Preço Por Lote. Edital na íntegra na sede da Prefeitura Municipal ou
através do site:
h t t p : / / s e b a s t i a o l a r a n j e i r a s . b a . g o v. b r / p u b l i c a c o e s / l i c i t a c o e s .
Informações gerais através do tel (77) 3668-2243, e-mail:
licitacaopmsl@gmail.com.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018-SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião
Laranjeiras, Bahia, designado por ato do Poder Executivo, com fulcro
na Lei Federal 10.520/02, comunica aos interessados que fará realizar
no dia 28 de Março de 2018, às 14:00 (catorze) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial,
autuado sob o nº. 023/2018, objetivando a Formação de registro de
preços com a finalidade de aquisição futura e eventual de pneus para
a manutenção dos veículos tipo passeio, utilitários e máquinas
pesadas, pertencentes a este Município. Tipo Menor Preço Por Lote.
Edital na íntegra na sede da Prefeitura Municipal ou através do site:
h t t p : / / s e b a s t i a o l a r a n j e i r a s . b a . g o v. b r / p u b l i c a c o e s / l i c i t a c o e s .
Informações gerais através do tel (77) 3668-2243, e-mail:
licitacaopmsl@gmail.com.

Sebastião Laranjeiras BA, 14 de março de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2018-SRP

O pregoeiro fará na sede da PMSD Pregão
Presencial(SRP) 04/2018 em 27/03/2018 às 09:00h para aquisição
de material elétrico e construção em geral para atender demanda
de secretarias/órgãos municipais, conforme especifica termo de
referencia Anexo I do Edital.
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Estudantes protestam por controle de armas

dignadas com a violência
com armas de fogo”, disse
Sanders utilizando umme-
gafone. Em umdos parques
em frente ao Capitólio se po-
dia ver setemil pares de sa-
patos alinhados na grama,
em referência às setemil

criançasmortas por armas
de fogo nos últimos cinco
anos. Em um colégio de en-
sino secundário emCherry
Hill, emNova Jersey, quase
todos os estudantes abando-
naram as aulas e se reuniram
para protestar contra os rei-

ESTADOS UNIDOS Estudan-
tes de todas as regiões dos
Estados Unidos abandona-
ram as salas de aula ontem
para protestar contra a vio-
lência com armas de fogo
nas escolas, ao completar
ummês damatança de 17
pessoas em um colégio de
Parkland, Flórida. Na praça
em frente à Casa Branca,
centenas de estudantes or-
ganizaram umprotesto aos
gritos de “Nuncamais!” e
“Chega!”, exibindo cartazes
onde se lia “Protejam as pes-
soas, não as armas”.
Os grupos de estudantes

depois caminharam da Casa
Branca até o Capitólio, a se-
de do Congresso. Em frente
ao Congresso vários legisla-
dores se uniram àmarcha,
incluindo o senador Bernie
Sanders, ex-aspirante presi-
dencial do partido Demo-
crata, saudado pelos jovens
como um astro de rock.
“Vocês, os jovens, estão

liderando este país. As pes-
soas se cansaram e estão in-

BRASIL FICA EM 28º
LUGAR EM RANKING
DE FELICIDADE

BEM ESTARORelatório
Mundial da Felicidade de
2018, que leva em conside-
ração 156 países, colocou a
Finlândia ocupando a pri-
meira colocação como país
mais feliz domundo. O Bra-
sil ficou na 28ª posição do
ranking, elaborado por es-
pecialistas das Nações Uni-
das e divulgado ontem. O le-
vantamento classifica 156
países pelo nível de felicida-
de a partir de dados situados
entre 2015 e 2017, e além
disso, neste ano, avalia tam-
bém a felicidade dos imi-
grantes nos países de resi-
dência, a partir de uma ta-
bela que inclui 117 países
com dados de entre 2005 e
2017.

ROSS TAYLOR/AFP

Estudantes de todas as regiões dos Estados Unidos abandonaram as salas de aula ontem para protestar

RANKING DA FELICIDADE

ï 1. Finlândia (7.632)

ï 2.Noruega (7.594)

ï 3.Dinamarca (7.555)

ï 4. Islândia (7.495)

ï 5. Suíça (7.487)

ï 6.Holanda (7.441)

ï 7. Canadá (7.328)

ï 8.Nova Zelândia (7.324)

ï 9. Suécia (7.314)

ï 10.Austrália (7.272)

ï 28. Brasil (6.419)

terados episódios de violên-
cia com armas nas escolas.
EmNova York, estudantes
de 50 colégiosmarcharam
vestidos com jaquetas laran-
jas, que distinguem os ati-
vistas pormaior controle de
armas.

Merkel é reeleita
para 4º mandato
como chanceler
da Alemanha
LIDERANÇAA câmara baixa
do Parlamento da Alemanha
reelegeu formalmente on-
temAngelaMerkel como
chanceler do país, conce-
dendo à líder alemã seu
quarto e últimomandato. A
reeleição consolida o esta-
belecimento do novo gover-
no alemão, quase seismeses
depois de uma eleição geral
inconclusiva e as negocia-
çõesmais complicadas para
a formação de uma coalizão
desde o fim da Segunda
GuerraMundial. Merkel en-
frenta uma série de desafios
nos âmbitos doméstico e in-
ternacional, incluindo insa-
tisfação interna com a polí-
tica para imigrantes e a hos-
tilidade do presidente dos
EUA, Donald Trump, que
ameaça punir o bloco com
tarifas sobre importações. A
aliança conservadora de
Merkel venceu a eleição par-
lamentar, realizada em se-
tembro passado,mas não
conquistoumaioria.

#þmkmføôþ£ WôSf�f#£[ �m üm £üøfw% [£þ£Sbmfþ£ü
£ðfü% �m [f�fø£÷w% 7 #þmiw% #þmümS�f£[ üþ# S¹4 .ç.1ç.éÜ

8 6�º¶�º°�� ¼Ö 6�º¸º°���Ö i��°¾°�Ö¨ ¼º 2ºÒÖ��°â� mÖ�Ö�º°�Ö�K ¯Ö³°ÖK ¼º�°¶�Ö¼� ��� Ö�� ¼� 6�¼º�
~vº¾��°~�K ¾�� ¸�¨¾�� �Ö mº° |º¼º�Ö¨ û@Fôù@C@ùK ¾����°¾Ö Ö�� °��º�º��Ö¼�� ��º ¸Ö�ì �ºÖ¨°uÖ� ��
¼°Ö ùï ¼º iÖ�Á� ¼º ù@ûìK é� ûöç@@ R¾Ö���uºP ³��Ö�K �Ö �º¼º ¼Ö 6�º¸º°���Ö i��°¾°�Ö¨K ¨°¾°�ÖÁâ� �Ö
��¼Ö¨°¼Ö¼º 6�º¶â� 6�º�º�¾°Ö¨K Ö���Ö¼� ��Ò � �²F @ù@Cù@ûìK �Òº�°~Ö�¼� Ö ¸���ÖÁâ� ¼º �º¶°���� ¼º
�~®¸�{ ²�� Ê (�Ê�¤°Ê°® °® Ê�u¤{¤¸Ù� ¬uxu~Ê ® ®r®�xuÊ� °® �Êx®~¤Ê� �µ°¤²� §�{�¤xÊ�Ê~A �°��x��{ª¤²�
º �º¼°¾Ö�º����K �Ö�Ö Ö 2º¾�º�Ö�°Ö i��°¾°�Ö¨ ¼º 2Öz¼ºK ¼º��°�Ö¼� Ö�� 62|N�K 6����� ¼º 2Öz¼º º
y���°�Ö¨ i��°¾°�Ö¨F .°�� iº��� 6�ºÁ� 6�� m��ºF ~¼°�Ö¨ �Ö ¶��º¶�Ö �Ö �º¼º ¼Ö 6�º¸º°���Ö i��°¾°�Ö¨
�u Êx~Êrµ{ °� {¤x®Û ³���çCC�ºÒÖ��°Ö�¨Ö�Ö�º°�Ö�FÒÖF¶�~FÒ�C��Ò¨°¾Ö¾�º�C¨°¾°�Ö¾�º�F w�¸���ÖÁ}º� ¶º�Ö°�
Êx~Êrµ{ °� x®� HããF ìææà>îîêìA ®>�Ê¤�Û ¨°¾°�Ö¾Ö����¨´¶�Ö°¨F¾��; &®ÆÊ{x¤Ù� aÊ~Ê�¡®¤~Ê{ > £Ê§¤ÊA ®�
ðê °® ]Ê~¸� °® î5ðà; kª�~ ]; a; ® &¤�rÊ > *~®ª�®¤~� ]u�¤²¤�Ê�

£ðfü% �m [f�fø£÷w%7 #þmiw% #þmümS�f£[ S¹4 .çé1ç.éÜ
, *~®ª�®¤~� °Ê *~®¬®¤xu~Ê ]u�¤²¤�Ê� °® &®ÆÊ{x¤Ù� aÊ~Ê�¡®¤~Ê{>£¦A °®{¤ª�Ê°� ��~ Êx� °� *�°®~ rj®>
¾��°~�K ¾�� ¸�¨¾�� �Ö mº° |º¼º�Ö¨ û@Fôù@C@ùK ¾����°¾Ö Ö�� °��º�º��Ö¼�� ��º ¸Ö�ì �ºÖ¨°uÖ� �� ¼°Ö ùï ¼º
iÖ�Á� ¼º ù@ûìK é� ûïç@@ R¼ºuº��º�ºP ³��Ö�K �Ö �º¼º ¼Ö 6�º¸º°���Ö i��°¾°�Ö¨K ¨°¾°�ÖÁâ� �Ö ��¼Ö¨°¼Ö¼º
6�º¶â� 6�º�º�¾°Ö¨K Ö���Ö¼� ��Ò � �²F @ùûCù@ûìK �Òº�°~Ö�¼� Ö ¾����Ö�ÖÁâ� ¼º �º�~°Á�� º Ö��°�°Áâ�
���¼���� ¸��º�ì�°��K ¼º��°�Ö¼�� Ö� Ö��Ö�� ¼º ¸Ö�¶¨°Ö� ¾Ö�º��º� �� i��°¾¶�°� ¼º 2ºÒÖ��°â� mÖ�Ö�º°>
~Ê{ > £¦A °® ¬�~�Ê �Ê~²®�Ê°ÊA °u~Ê�x® � ®j®~²¬²¤� °® î5ðà; "¤��]®��~ *~®¸� n��ÆÊ�; r°¤xÊ� �Ê ¬�x®ª~Ê
�Ê {®°® °Ê *~®¬®¤xu~Ê ]u�¤²¤�Ê� �u Êx~Êrµ{ °� {¤x®Û ³���çCC�ºÒÖ��°Ö�¨Ö�Ö�º°�Ö�FÒÖF¶�~FÒ�C��Ò¨°¾Ö¾�º�C
¨°¾°�Ö¾�º�; k�¬�~�Ê¸r®{ ª®~Ê¤{ Êx~Êrµ{ °� x®� HããF ìææà>îîêìA ®>�Ê¤�Û ¨°¾°�Ö¾Ö����¨´¶�Ö°¨F¾��F 2º>
ÆÊ{x¤Ù� aÊ~Ê�¡®¤~Ê{ > £Ê§¤ÊA ®� ðê °® ]Ê~¸� °® î5ðà; kª�~ ]u~¤®� a��®{ ® &¤�rÊ > *~®ª�®¤~� ]u�¤²¤�Ê�

£ðfü% �m [f�fø£÷w% 7 #þmiw% #þmümS�f£[ üþ# S¹4 .çç1ç.éÜ
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Á� ¼º ù@ûìK é� ûöç@@ R¾Ö���uºP ³��Ö�K �Ö �º¼º ¼Ö 6�º¸º°���Ö i��°¾°�Ö¨K ¨°¾°�ÖÁâ� �Ö ��¼Ö¨°¼Ö¼º 6�º¶â�
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È Â�£¾��ï� GÈ�£ä¡È¡�È ÊÈ �¾Ì¾�äÎï� Êä G�ÈÆÈ¾���ä {�¡¾Ì¾�ä¶ ÊÈ �ä��� ÊÈ ��È¾�ä�\ÅäÁ¾äe
ÊÈ�¾Êä£È¡�È ä����¾�äÊä �È¶ä G���ä�¾ä w½ YY4\4Y6(e ���¡ä ��à¶¾Ì� �ä�ä Ì�¡ÁÈÌ¾£È¡�� Ê��
¾¡�È�È��äÊ�� ä È¿�:¿�ÂÈ'zI Ê� GD��zI GD�B�wÂ�È� b w½ Y.Y\4Y6(_ >¾��ý {È¡�� G�ÈÎ�
�¶�àä¶_Ià»È��ý Â�¡��ä�äÎï� ÊÈ �£��È�ä ���ÈÌ¾ä¶¾�äÊä �ä�ä G�È��äÎï� ÊÈ BÈ��¾Î�� ÊÈ BÈÄ��ä¡Îä
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È����¾ÊäÊÈ� È£ ��È¡��� G�à¶¾Ì�� È ¡�� G�ËÊ¾�� ��È ¾¡�ÈÄ�ä£ È��ä G�ÈÆÈ¾���äe àÈ£ Ì�£� È£
��Ì�¶ä�e Åä¡Ì� ÊÈ BÈ��¾Î�� È �äà¾¡È�È Êä G�ÈÆÈ¾�äe Ì�¡Æ��£È >È�£� ÊÈ DÈÆÈ�Æ¡Ì¾ä È G¶ä¡¾¶Áä
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£¾¶e ¡��ÈÌÈ¡��� È ¡��È¡�ä È �¾�� �Èä¾�j_ GÈ�Á�Ê� ÊÈ 6¾ÄÆ¡Ì¾äý BÈ�ú ÊÈ Y6 l�£j ä¡�_ �È�¡ä¡Êä
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Å��ÄÈ�B�ä�È� bG�ÈÄ�È¾�ä_ �ä��� ÊÈ ��È¾�ä�e 60 ÊÈ£ä�Î� ÊÈ 4Y6%_
¢ðfü% �m [f�fø¢÷w% #þmiw% #þmümS�f¢[ #¢þ¢þmifüøþ% �m #þm÷%ü ; S¹ 22Ú5ë2íÝ8
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¡� ���¡ÈÌ¾£È¡�� ÊÈ Å�ÆÆÈ�e Â�¡Æ��£È >È�£� ÊÈ DÈÆÈ�Æ¡Ì¾ä È G¶ä¡¾¶Áä ¿¾�Ì�¾£¾¡ä�¾�ä ¡� �Ê¾�ä¶_
DÈ��¾�¾�äÊ� �È¶� �äà¾¡È�È Êä G�ÈÆÈ¾�ä_ 6ä¶�� ���¾£äÊ� �¶�àä¶ý ���È � b DÞ 66(_Y2YeYY b lÌÈ¡�� È
ÊÈ�È��È�È £¾¶ È ��¾¡�ä �Èä¾�j È ���È �� b DÞ 4"%_Y%YeYY b lÊ��È¡��� È ¡��È¡�ä È �¾�� £¾¶ È �¾�È¡�ä
�Èä¾�j_ GÈ�Á�Ê� Â�¡��ä��ä¶ý BÈ�ú ÊÈ 64 lÊ��Èj £È�È�_ BÈ��ï� ÊÈ ÈàÈ����äý 4%\Y2\4Y6% ÷� Y"ýYY
Á��ä�_ ��Ìä¶ Êä BÈ��ï�ý Â�£¾��ï� GÈ�£ä¡È¡�È ÊÈ �¾Ì¾�äÎï� b B¾��äÊä ¡ä G�äÎä {ä��¾¡¾ä¡� {ä¾ä b
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QUARTA-FEIRA • 14 DE MARÇO DE 2018  

ANO XII | N º 945 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2018 
 

 

 

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 27 

de Março de 2018, às 17:00 (dezessete) horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na 

modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº. 021/2018, objetivando a contratação de serviços e 

aquisição produtos funerários, destinados ao amparo de famílias carentes no Município de 

Sebastião Laranjeiras - BA, de forma parcelada, durante 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 - Bahia, em 14 de Março de 2018. 

 

 

 

Igor Muriel Lopes e Silva 

Pregoeiro Municipal 
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