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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESULTADO DE JULGAMENTO
RDC PRESENCIAL Nº 10/2018

A Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL, da Secretaria Municipal da Educação - SMED, criada pela Portaria nº
177/2018, torna público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento das propostas técnicas dos licitantes participantes da
licitação a seguir:

MODALIDADE: RDC PRESENCIAL Nº 010/2018
PROCESSO Nº: 2243/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibilização de projetos

básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de reconstrução do CMEI PLATAFORMA da Secretaria Municipal da
Educação - SMED, no regime de contratação integrada previsto na lei nº 12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus anexos.

Realizada a análise dos documentos constantes das Propostas Técnicas de todos os participantes do presente certame, a Comissão
Setorial Permanente de Licitação, decide:

Considerar CLASSIFICADOS os licitantes a seguir, por terem cumprido a todos os requisitos editalícios referentes às propostas
técnicas e quanto à pontuação máxima obtida através da Proposta Técnica, conforme parecer da DIRE e documentos acostados aos autos:

. LICITANTES CLASSIFICADOS PONTUAÇÃO
MÁXIMA OBTIDA

. CONSÓRCIO BMV/FPMF 351

. CONSÓRCIO ENGEMAIS-CHASTINET 197

Considerar DESCLASSIFICADO o licitante a seguir, por não ter cumprido a todos os requisitos editalicios referentes à proposta técnica no que
se refere ao item a seguir relacionado do Anexo I - Anteprojeto do Edital, podendo ser constatado junto aos documentos da proposta técnica
da empresa, acostados aos autos:

. LICITANTE DESCLASSIFICADO MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO

. PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. Descumprimento ao item 7.4.2.4 do Anexo I - Anteprojeto do edital -
por não apresentar a declaração firmada pelo representante da lic-

itante, apresentando-a apenas com o ciente do profissional.

Os licitantes participantes ficam convocados para a sessão pública de abertura dos Envelopes B - Propostas de Preços dos licitantes
classificados nas propostas técnicas, em sessão pública a ser realizada no dia 06/09/2018 às 14h00m, na sala desta COPEL.

O inteiro teor do Relatório de Julgamento das Propostas Técnicas encontra-se à disposição dos interessados através do endereço
eletrônico: www.compras.salvador.ba.gov.br

Os licitantes que desejarem manifestar a intenção de recorrer da decisão da Comissão acerca das propostas técnicas, terão o prazo até
o dia 06/09/2018 para apresentar documento contendo a manifestação motivada, sob pena de preclusão, nos termos do art. 95 do Decreto
Municipal nº 24.868/2014.

Salvador, 29 de agosto de 2018.
HILAISE SANTOS DO CARMO

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018

O Município de S. Mª. da Vitória- Ba, torna publico que no
dia 13/09/2018, às 09hs, será realizado o Pregão Eletrônico nº
009/2018, objeto: Aquisição de uma Ambulância tipo A - simples
remoção tipo Pick-Up 4x4 - conforme proposta FNS:
2928101712282020525 . Edital na integra disponível no endereço:
www.santamariadavitoria.ba.gov.br (Diário Oficial do Município),
julgado através do Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Maiores
informações 77- 3483-8907.

Santa Maria da Vitória - Bahia, 29 de agosto de 2018.
CAMILA KATIELY PEREIRA NEVES

Pregoeira

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2018

O Município de Santa Maria da Vitória - BA, informa a
alteração na data de abertura do P.E. 006/2018, do dia 11/09/2018 às
11hs para o dia 13/09/2018, às 11hs, objeto: Aquisição de
equipamentos permanentes (móveis, equipamentos hospitalares de
informática), de acordo com proposta FNS nº 11170.660000/1150-01
e 11170.660000/1140-01 para unidade de atenção especializada em
saúde do Hospital Dr. José Borba: www.santamariadavitoria.ba.gov.br
(Diário Oficial do Município), julgado através do Sitio
w w w. l i c i t a c o e s - e . c o m . b r.

Santa Maria da Vitória - Bahia, 30 de agosto de 2018.
CAMILA KATIELY PEREIRA NEVES

Pregoeira

AVISO DE E LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2018

O Município de S. Mª. da Vitória- Ba, torna publico que no dia
13/09/2018, às 14hs, será realizado o Pregão Presencial nº 031/2018,
objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para as demais Secretarias e
Fundo Municipal de Saúde. Edital na integra disponível no endereço:
www.santamariadavitoria.ba.gov.br (Diário Oficial do Município).
Maiores informações 77- 3483-8907.

Santa Maria da Vitória - Bahia, 30 de agosto de 2018.
CAMILA KATIELY PEREIRA NEVES

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÕES PRESENCIAIS NºS. 29 E 30/2018

(Repetição)

O Município de S. Mª. da Vitória- Ba, torna publico que
no dia 14/09/2018, às 08h:30min, será realizado o Pregão
Presencial nº 029/2018, objeto: Contratação de empresa para a
confecção de uniformes destinados aos Agentes de Trânsito e
funcionários da unidade de Serviço de Atendimento Móvel de
emergência / SAMU 192, do município de Santa Mª da Vitória .
Pregão Presencial nº 030/2018, dia 14/09/2018, às 10h:30min,
objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
seguro da frota de veículos e motos do Fundo Municipal de
Saúde. Edital na integra disponível no endereço:
www.santamariadavitoria.ba.gov.br (Diário Oficial do Município).
Maiores informações 77- 3483-8907.

Santa Maria da Vitória - Bahia, 30 de agosto de 2018.
CAMILA KATIELY PEREIRA NEVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018

(Repetição)

A Pregoeira, designada no Decreto nº 206/2018, torna
público aos interessados que realizará no dia 13 de setembro de
2018 as 09h, 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 PREGÃO
PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, tipo
MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Seleção das melhores
propostas para eventual contratação de empresa para prestação de
serviços com fornecimento de material referente à pintura,
funilaria, colocação de poltronas e recolocação de poltronas nos
ônibus escolares que pertence, a frota oficial da Secretaria
Municipal de Educação, responsável pelo transporte de alunos da
rede municipal de ensino. O Edital e seus anexos estão disponíveis
aos interessados no site oficial
www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br, no Acesso à Informação:
Licitações e Contratos - Íntegra.

Santo Antônio de Jesus, 30 de agosto de 2018.
SÍNTIA NAIARA CARDOSO RIBEIRO DA SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2018

A CPL, designada através do Decreto nº 206/2018, torna
público aos interessados que realizará no dia 17 de setembro de 2018
as 9h, na sede da Secretaria da Administração e Planejamento, Sala
da Comissão de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06,
Térreo, Santo Antônio de Jesus, licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇO, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia
para execução de obra/serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ
no Centro e ruas adjacentes, no município de Santo Antônio de
Jesus/BA, com recurso oriundo do Desenbahia, conforme
especificações constantes do Edital e Anexos. 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, 30 de agosto de 2018.
SINTIA NAIARA CARDOSO RIBEIRO DA SILVA

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2018

A CPL, designada através do Decreto nº 206/2018, torna
público aos interessados que realizará no dia 18 de setembro de 2018
as 9h, na sede da Secretaria da Administração e Planejamento, Sala
da Comissão de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06,
Térreo, Santo Antônio de Jesus, licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇO, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia
para execução de obra/serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ
na URBIS IV, no município de Santo Antônio de Jesus/BA, com
recurso oriundo do Desenbahia, conforme especificações constantes
do Edital e Anexos.O Edital e anexos estão disponíveis aos
interessados no site oficial www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br.

Santo Antônio de Jesus, 30 de agosto de 2018.
SINTIA NAIARA CARDOSO RIBEIRO DA SILVA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
torna público que realizará procedimento licitatório, na modalidade
Pregão Presencial nº 059/2018, destinado a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO
INFANTIL, CRECHE, TOPA E MAIS EDUCAÇÃO, com abertura
do certame prevista para o dia 12 de setembro de 2018, às 08:30
horas, na sede da Secretaria de Administração. Edital e informações
disponíveis na sede Prefeitura, ou pelo e-mail
santoestevaoprefeitura@yahoo.com.br Leonardo Magalhães de
Oliveira Taranto/Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
torna público que realizará procedimento licitatório, na modalidade
Pregão Presencial nº 060/2018, destinado a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO, com abertura do certame prevista para o dia 13 de
setembro de 2018, às 08:30 horas, na sede da Secretaria de
Administração. Edital e informações disponíveis na sede Prefeitura,
ou pelo e-mail santoestevaoprefeitura@yahoo.com.br Leonardo
Magalhães de Oliveira Taranto/Pregoeiro.

Santo Estevão/BA, 30 de Agosto de 2018
ROGÉRIO DOS SANTOS COSTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO
LARANJEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018

(Republicação)

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 13 de Setembro de 2018, às 10:00 (dez) horas, na
sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão
Presencial, autuado sob o nº. 029/2018, objetivando a contratação
de empresa seguradora de veículos, para celebração de seguro de
veículos públicos deste Município de Sebastião Laranjeiras. 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.

Sebastião Laranjeiras - Bahia, 29 de Agosto de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA
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REIO, Linda Bezerra, espera
que as sabatinas permitam
aos candidatos se apresenta-
rem aos eleitores. “Não há es-
paço para ataques. Há espaço
para discutir propostas. Con-
tamos com o engajamento
total de nossas equipes neste
projeto”, afirma.

Para o editor-chefe do Iba-
hia,arealizaçãodassabatinas
é um caminho para que o veí-
culocumpraasuafunçãoins-
titucional. “Neste momento,
nossopapelésubsidiaroelei-
tor com as melhores infor-
mações para que ele faça uma
escolha consciente”, diz.

O jornalista Donaldson
Gomes destaca o caráter
complementar que a sabatina
tem no processo de escolha
do eleitor. “Os debates entre
os candidatos são muito inte-
ressantes porque nos permi-
tem conhecer um pouco mais
das personalidades de cada
um, mas deixam pouco tem-
po para as propostas. Na sa-
batina, o eleitor tem a opor-
tunidade de saber como o
candidato pretende cumprir
aquilo que está prometen-
do”, acredita.

A jornalista Maíra Azevedo
considera a participação dela
nas sabatinas com os candi-
datos como uma possibilida-
de de dar voz aos menos fa-
vorecidos no atual processo
político. “Eu sou uma mulher
preta da periferia de Salva-
dor. Esta é uma chance que eu
tenho de levar os anseios de
quem vive a mesma realidade
que eu. Onde eu moro, as
pessoas sofrem quando pre-
cisam de serviços determi-
nados serviços públicos”.

AS REGRAS DO JOGO
As sabatinas serão divididas
em quatro blocos de 15 minu-
tos. No primeiro, os candida-
tos terão a oportunidade de se
apresentar ao eleitor, res-
pondendo uma pergunta co-
mum a todos e outra feita por
um adversário, que foi sor-
teado previamente ontem, na
presença dos assessores.

Pelo sorteio realizado on-
tem, o candidato Marcos
Mendes pergunta para Rui
Costa; Rui Costa pergunta
para Zé Ronaldo; João Santa-
na e João Henrique fazem
perguntas um para o outro;
Célia Sacramento pergunta
paraMarcosMendes;eZéRo-
naldo pergunta para a candi-
data Célia Sacramento.

Nos demais blocos, apre-
sentaram seus projetos, res-
pondendo perguntas do
CORREIO/Ibahia, de repre-
sentantes da sociedade e de
especialistas em áreas temá-
ticas. Alguns leitores terão as
perguntas gravadas em vídeo
naEstaçãodaLapaetransmi-
tidas no dia de cada sabatina,
para ressaltar o caráter parti-
cipativo do programa.

Todas as perguntas serão
relacionadas a propostas de
governo. As questões só serão
conhecidas pelos candidatos
durante as sabatinas. Para
garantir a isenção e a serieda-
de das sabatinas, as pergun-
tas enviadas por especialistas
e entidades serão registradas
previamente em cartório.

Formato das
sabatinas é
elogiado
O formato das sabatinas
apresentado ontem foi elo-
giado pelos representantes
dos candidatos que estive-
ram presentes na sede da
Rede Bahia.

“Foi o formato mais de-
mocrático que eu vi até ago-
ra”, destacou Cássia Reuter,
assessora do PRTB, que tem
como candidato João Henri-
que Carneiro.

Nadja Juvêncio, coordena-
dora geral de comunicação e
marketing do Psol-BA, cujo
candidato é Marcos Mendes,
acredita que a sabatina é útil
para candidatos com menos
tempo de propaganda. A
percepção foi compatilhada
por Leandro Nunes, assessor
da candidata Celia Sacra-
mento (Rede).

“Eu sou um fã de sabati-
nas, porque eu acho que elas
permitem conhecer o candi-
dato”, avaliou o Chico Araú-
jo, assessor de Zé Ronaldo
(DEM). A assessora de João
Santana (MDB), Cinara Pe-
reira, acredita que ele terá
espaço para apresentar as
suas propostas.

CRONOGRAMA DAS
SABATINAS

ï TERÇA-FEIRA (DIA 4)

11h - Zé Ronaldo (DEM)

13h - Rui Costa (PT)

ï QUARTA-FEIRA (DIA 5)

11h - Marcos Mendes (PSOL)

13h - João Santana (PMDB)

ï QUINTA-FEIRA (DIA 6)

11h - Célia Sacramento (Rede)

13h - João Henrique (PRTB)

Na
sabatina, o
eleitor tem a
oportunidade
de saber como
o candidato
pretende
cumprir aquilo
que está
prometendo
(na campanha)
Donaldson
Gomes
Editor de Política e Economia do CORREIO

Eu sou uma
mulher preta
da periferia de
Salvador. Esta
é uma chance
que eu tenho
de levar os
anseios de
quem vive a
mesma
realidade que
eu Maíra
Azevedo
Jornalista, criadora da personagem Tia Má

Nossa
expectativa é
por um
encontro muito
rico (com os
candidatos),
marcado pelo
clima de
respeito Linda
Bezerra
Editora-chefe do CORREIO
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SEBASTIÃO LARANJEIRAS 

 

 

QUARTA-FEIRA • 29 DE AGOSTO DE 2018  

ANO XII | N º 1010 

 

 

 

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2018 
 

 

 

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 13 de 

Setembro de 2018, às 10:00 (dez) horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão 

Presencial, autuado sob o nº. 029/2018, objetivando a contratação de empresa seguradora de veículos, 

para celebração de seguro de veículos públicos deste Município de Sebastião Laranjeiras. 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 29 de Agosto de 2018. 

 

 

Igor Muriel Lopes e Silva 

Pregoeiro Municipal  
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