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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
DE CÁSSIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018
O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA) torna
público para conhecimento dos interessados que realizará licitação
pública, modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço / Menor
Lance, tendo como objeto a aquisição de argamassa, rejunte e piso
cerâmico tipo porcelanato para utilização na nova sede da Prefeitura
Municipal de Santa Rita de Cássia, situada na Travessa Professora
Helena Figueira s/nº, em atendimento a Secretaria Municipal de
Administração; Data: 09 de agosto de 2018, às 09h:00min, horário
local. Local: Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura, situado na
Praça da Bandeira, nº 35, em Santa Rita de Cássia-BA. Cópia deste
Edital disponível gratuitamente no endereço citado, Outras
informações pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313.
Em 26 de julho de 2018.
JOÃO FRANCISCO PEREIRA NEVES DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 113/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2017
Contratante: Município de São Felipe. CNPJ/MF n° 13.827.027/000102. Contratada: Vieira Santos Transporte e Construção EPP - Me,
CNPJ nº 12.566.446/0001-67. Objeto: 1) Prorrogação por mais 120
(cento e vinte) dias, do prazo de vigência e da execução dos serviços
do Contrato nº 113/2018, a partir do dia 25/07/2018, artigo 57, inciso
I e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93; 2) Ratificação das demais
cláusulas. Data da Assinatura: 25/07/2018. Rozálio Souza da Hora Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018
Objeto: Fornecimento de material de expediente para os Setores e
Secretarias do município. Sessão: 09/08/2018, às 09hs.
Sapeaçu-BA, 26 de julho de 2018.
WELLINGTON SANTOS DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº2/2018.3
Credenciamento Externo Para Prestação do Serv. de Transp.
O Município de Sátiro Dias, Estado da Bahia, torna pública
a Reabertura dos prazos estabelecidos no presente edital para
credenciamento externo de pessoas físicas e jurídicas, interessadas na
prestação do serviço de transporte escolar no município para
credenciamento das linhas remanescentes e cadastro de reserva, com
observância às condições estabelecidas no edital. Os interessados
deverão encaminhar os documentos relacionados no edital, em
envelope fechado, para a Comissão de Credenciamento na sede da
Prefeitura Municipal, situada na Rua Dois de Fevereiro, Centro,
Sátiro Dias/BA; Telefone: (75) 3446-2286, das 08h00min as
12h00min, a partir da publicação deste chamamento. O Edital estará
à disposição na COPEL das 08h00min as 12h00min ou poderá ser
solicitado através do e-mail cpl.pmsd@gmail.com Esclarecimentos
em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital
poderão ser obtidos junto à Comissão de Credenciamento pelo
telefone (75) 3446-2286 ou pelo e-mail cpl.pmsd@gmail.com
MARIVALDO DA CRUZ ALVES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO
LARANJEIRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018
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 09 de Agosto de 2018, às 08:00 (oito) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial,
autuado sob o nº. 027/2018, objetivando a aquisição de
eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, aparelhos e equipamentos
hospitalares, para manutenção do Hospital Municipal. 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.

Nº 144, sexta-feira, 27 de julho de 2018

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 28/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

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 09 de Agosto de 2018, às 11:00 (onze) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial,
autuado sob o nº. 028/2018, objetivando a formação de registro de
preços com a finalidade de contratação de serviços para futura e
eventual manutenção e aquisição e de condicionadores de ar. 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018-SRP
O pregoeiro fará na sede da PMSD Pregão Presencial(SRP)
14/2018 em 08/08/2018 às 09:00h para fornecimento de material
didático e de expediente para atender os programas, Novo Mais
Educação e PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), conforme
especifica o termo de referencia. Tel (77)3686-2079 Edital e demais
atos DOM serradourada.ba.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

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 14 de Agosto de 2018, às 09:00 (nove) 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018

Sebastião Laranjeiras-BA, 26 de julho de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR
DO BONFIM
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 40/2018
PA Nº 1110/18.
O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as
Leis Federais Nº 10.520/02 e 8.666/93, HOMOLOGA o Processo
Licitatório em destaque, Tipo: menor por item, destinado à
contratação de empresa especializada para eventual fornecimento,
através do Sistema de Registro de Preços, de material elétrico, para
a manutenção da iluminação pública e eventos no Município de
Senhor do Bonfim-BA,, sendo vencedoras da contenda as empresas:
Boca do Rio Elétrica e Comercial Ltda - EPP - CNPJ:
06.177.261/0001-68 - Venceu 34 itens, com o valor global de R$
1.198.240,00; MM Distribuidora de Materiais Elétricos e Instalação
Eireli - CNPJ: 11.089.351/0001-37 - Venceu 02 itens, com o valor
global de R$ 17.600,00 e LC Comércio Serviços e Transportes Ltda
- EPP - CNPJ: 10.158.983/0001-42 - Venceu 10 itens, com o valor
global de R$ 130.800,00. Total geral homologado R$ 1.346.640,00.
Item 46 Fracassado. Data da Homologação: 26/07/18. Assina: Carlos
Alberto Lopes Brasileiro, Prefeito Municipal, Registre, Cumpra-se,
publica-se e Lavre-se o Contrato.
Senhor do Bonfim - BA, em 26 de julho de
2018.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2018
PA Nº 1279/18.
O Município de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, torna
público que às 09h00min do dia 14/08/18, na sua Sede sita à Praça
Juracy Magalhães 126 - Centro - Senhor do Bonfim/Ba, realizará a
seguinte Licitação, regida pela Lei nº 10.520/2002, subsidiada pela
Lei nº 8.666/93, e usas alterações posteriormente introduzidas. Objeto
é a contratação de empresa especializada para fornecimento, de forma
parcelada, de gases medicinais, tipo oxigênio e ar comprimido, para
atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, no Município de
Senhor do Bonfim - BA, tipo menor preço por item. O edital
contendo as instruções encontra-se à disposição dos interessados no
endereço acima indicado ou no site www.senhordobonfim.ba.gov.br,
através do link "portal da transparência/licitações". Maiores
informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de
Licitações no horário de expediente das 08h00min às 18h00min, e ou
pelos telefones (74) - 3541- 8726/8727.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 43/2018
PA Nº 1103/18. t
Torna Público 09h, 10/08/18, na sua Sede. Objeto:
contratação de empresa para o eventual fornecimento de materiais de
limpeza e higiene pessoal, para o atendimento aos diversos
programas, serviços e projetos realizados pela Secretaria de
Assistência Social, no âmbito do Município, tipo menor preço por
item. Edital na prefeitura ou www.senhordobonfim.ba.gov.br.
Informações na CPL, tel:(74)35418726.
Senhor do Bonfim - BA, 26 de julho de 2018.
VALMIR ARAÚJO DA SILVA
Pregoeiro

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05302018072700168

Serra Dourada-BA, 25 de julho de 2018.
CARLOS MARQUES RODRIGUES

Contratação de empresa do ramo para Registro de Preços, para
fornecimento de Material Permanente diversos para atendimento da
Secretaria de Educação do município de Serrolândia - BA, conforme
processo nº 23400002282201214, DATA: 08/08/2018 ás 09:00h.
Informações na Praça Manoel Novais, 99 - Centro, Serrolândia - Ba,
tel. 74 3631 2733.
ANA KÁTIA BRASÍLIA DA PAIXÃO REIS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018-SRP
A Pregoeira realizará a licitação, citada. Objeto: Registro de
Preço para a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de apoio e organização de eventos com a finalidade de
atender ao Calendário de Eventos do Município, conforme
especificações e quantitativos constantes no Edital e seus Anexos.
Menor Preço Global. Abertura: 09/08/2018, 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/
Simões Filho-BA, 26 de julho de 2018.
ISACARLA DOS SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018
O Município de Taperoá, Estado da Bahia, torna público que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial N° 018/2018,
objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação
de empresa especializada na locação de veículos diversos com
condutor para reforçar a frota do município de taperoá e atender as
necessidades das diversas secretarias, de acordo com as
especificações contidas no termo de referencia deste edital. A entrega
e a abertura das propostas acontecerão no dia 08 de agosto de 2018,
às 08:30h, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça da
Bandeira, 138, Taperoá - BA. O Edital estará à disposição dos
interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 8:00 às 12:00 horas,
no
site:
www.prefeituradetaperoa.com.br,
e
e-mail:
licitacaotaperoa@gmail.com. Informações gerais através do site:
www.prefeituradetaperoa.com.br ou pelo tel. (73) 3664-1891.
Taperoá - BA, 26 de julho de 2018.
MURILO BOMFIM ASSIS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRA DE FREITAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL ARP Nº 52/2018-FME
Tipo Menor Preço Por Item, dia 09/08/2018, 08:30h, objeto:
contratação para fornecimento de material de consumo (limpeza),
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura. Edital na COPEL e www.teixeiradefreitas.ba.gov.br.
Teixeira de Freitas-BA, 26 de julho de 2018.
ALAN R. PEREIRA
Pregoeiro
PREGÃO PRESENCIAL PARA ARP Nº 36/2018-FMS
Menor Preço Global, Dia 14/08/2018, 08:30h, objeto: contratação
prestação de serviço (Locação de Equipamento de Hemodinâmica),
para atender as necessidades do HMTF de responsabilidade do Fundo
Municipal de Saúde deste município no período de 12 meses. Edital
na COPEL e site www.teixeiradefreitas.ba.gov.br.

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, 27 de julho 2018

BRASIL

A 10ª fase da Zelotes mira siderúrgica e economista
CORRUPÇÃO NO CARF A 10ª
fase da Operação Zelotes da
Polícia Federal, deflagrada
ontem, teve como alvo o repasse de R$ 8 milhões da siderúrgica Paranapanema
para a Kaduna Consultoria,
empresa do economista Roberto Giannetti da Fonseca.
A investigação apura desvios
perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (Carf) em julgamento de
processo fiscal.
Dessa vez, segundo nota
da Receita Federal, os prejuízos ao poder público superam R$ 400 milhões.
Além de Giannetti, o ex-secretário de comércio exte-

rior Daniel Godinho também foi alvo de mandado de
busca. Giannetti, ligado ao
PSDB, é ex-diretor da área
internacional da Federação
das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) e é um dos
colaboradores da campanha
política do ex-governador
Geraldo Alckmin (PSDB) à
Presidência. Ele também era
coordenador do programa
de governo do ex-prefeito
paulistano João Doria
(PSDB) ao governo de São
Paulo, mas deixou a função
ontem.
Segundo o MPF, a siderúrgica Paranapanema teria repassado R$ 8 milhões para a
Kaduna Consultoria. Desse

Centrão oficializa
apoio a Alckmin,
mas ainda não
confirmou o vice

vice na sua chapa. Ele voltou
a enfatizar que o prazo para
essa decisão será 4 de agosto, data da convenção nacional do PSDB.
“O vice é uma decisão coletiva e não temos pressa; o
prazo é 4 de agosto. O perfil
é de homem ou mulher, moreno ou loira, não tenho preferência. Certamente não
será um nome de São Paulo,
mas temos ótimos nomes,
vamos aguardar”, explicou.
O líder do Democratas, o
prefeito de Salvador ACM

ACORDO SELADO Após ter o
apoio do Centrão oficializado, o pré-candidato do
PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse, ontem, não ter pressa ou
preferência sobre o perfil do

A liberdade do Lula só será restaurada
com a restauração do estado de direito
democrático que perdemos na esteira de um
golpe. Mas não é a liberdade do Lula, é a
regularidade do império da lei Ciro Gomes
Presidenciável pelo PDT explica sua declaração quando disse que Lula só sairia da cadeia se ele,
Ciro, vencer a eleição

EVANDRO VEIGA

Seria o prejuízo aos cofres
públicos causado pelo
esquema de corrupção

montante, R$ 2,3 milhões
teriam ficado com Gianetti
da Fonseca e o restante teria
sido encaminhado para dois
escritórios de advocacia. Esses escritórios, ainda de
acordo com o MPF, foram
responsáveis por remeter
parte dos valores para conselheiros do Carf.
A Operação Zelotes, deflagrada em 2015, tem revelado
as mais variadas práticas de
ilícitos envolvendo julgamentos de processos no
Carf. Até o momento, as
apurações totalizam 20
ações penais, 18 processos
administrativos disciplinares, quatro processos de responsabilização de pessoas

jurídicas e sete arguições de
nulidade de decisão.
O juiz federal da 10ª Vara
de Brasília, Vallisney de Oliveira, disse que elementos
da investigação apontam
que Giannetti “participava
de esquema ilícito e funcionava como a ligação entre a
Paranapanema e os investigados Vladimir Spíndola e
Meigan Sack, os quais articulavam junto ao Carf para
possibilitar o julgamento favorável dessa última empresa de forma indevida”. Em
nota, a Paranapanema disse
que a companhia e seus administradores ou gestores
atuais não foram alvo ou notificados oficialmente.

Neto, foi escolhido pelos
partidos do Centrão para fazer a interlocução com Alckmin na busca de um vice.
“Decidimos, por unanimidade, que ACM vai conversar com Alckmin para ver se
o vice sai dessa coligação”,
disse o líder do Solidariedade, Paulinho da Força, ao
deixar a reunião de ontem na
casa de Ciro Nogueira
(PP-PI).
O Centrão discute indicar
um nome do PP - maior partido do bloco formado por

DEM, PP, PR, PRB e SD - para ser vice na chapa de Alckmin. A vice-governadora do
Piauí, Margarete Coelho, é
uma das cotadas ao posto.
Seu nome preenche dois requisitos considerados importantes para o PSDB: é
mulher e nordestina. O
ex-governador de São Paulo
é criticado por adversários
por ser assessorado majoritariamente por homens do
Sul e do Sudeste, o que pode
passar uma imagem elitista
para o eleitor.

LÍDERES DO CENTRÃO

Giannetti recebeu R$ 2,3 mi

R$ 400MI

Ciro Nogueira presidente do PP
e já foi denunciado ao STF por
recebimento de propina.
Paulinho da Força presidente
do SD e é investigado na
Operação Registro Espúrio.
Marcos Pereira presidente do
PRB e é investigado por receber propina.

JUSTIÇA DO RIO SUSPENDE DIREITOS POLÍTICOS DE GAROTINHO
OITO ANOS O desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, do Tribunal de Justiça
do Rio (TJ-RJ), determinou a
inclusão do nome do ex-governador Anthony Garotinho no cadastro de “conde-

nados por ato de improbidade administrativa e por ato
que implique inelegibilidade”. Garotinho é acusado de
desviar R$ 234 milhões da
Secretaria Estadual de Saúde
entre 2005 e 2006, quando a
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Valdemar Costa Neto cacique
do PR, já foi preso no processo
do mensalão.
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sua mulher, Rosinha Matheus, era governadora do
Rio, e ele pré-candidato a
presidente da República.
Parte do dinheiro, segundo o
Ministério Público, abasteceu a sua pré-campanha.

PF AVANÇA PARA
REVELAR TRILHA DA
PROPINA DE TEMER
INQUÉRITO DOS PORTOS A
Polícia Federal (PF) colheu o
depoimento de uma nova
testemunha, na semana passada, que estabelece o possível caminho da propina de
empresários do ramo portuário para o coronel João
Baptista Lima, amigo pessoal do presidente Michel
Temer e investigado no inquérito dos portos. As informações são do Jornal O Globo. Em depoimento, Gabriel
de Carvalho Jacintho contou
que abria empresas inativas
para vendê-las a empresários brasileiros e entregou
uma delas, a Eliland do Brasil, à empresa do coronel Lima, Argeplan. A PF descobriu a existência de um contrato, com duração de dez
anos, entre a Eliland e a Rodrimar, concessionária do
Porto de Santos investigada
por supostamente ter pago
propina a Temer para obter
benefícios no governo. Os
investigadores apuram se a
Argeplan foi usada para captar propina e bancar despesas pessoais de Temer.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº. 028/2018

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 09 de
Agosto de 2018, às 11:00 (onze) horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão
Presencial, autuado sob o nº. 028/2018, objetivando a formação de registro de preços com a finalidade de
contratação de serviços para futura e eventual manutenção e aquisição e de condicionadores de ar.
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 26 de Julho de 2018.

Igor Muriel Lopes e Silva
Pregoeiro Municipal
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