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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0145/2018 - Objeto:
Contratação de empresa para prestar serviços de assessoria e
consultoria na elaboração de projetos com vistas à captação de
recursos federais e estaduais para o Município e o acompanhamento
e orientação técnica na gestão dos respectivos convênios e contratos
oriundos destes recursos. Abertura: 30.07.2018, às 09h:00. Edital
disponível no prédio da Prefeitura, das 08h/12h.
PAULO RICHARDSON BATISTA SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2018
Torna-se público que no dia 31/07/2018, às 09h30min. fará
realizar o Pregão Presencial, nº 049/2018, em menor preço Global,
para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
comunicação visual, de acordo com as condições e especificações
estabelecidas no edital e seus anexos. 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).
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2018
Torna-se público que no dia 31/07/2018, às 14h30min. fará
realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
nº 050/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por objeto
a formação de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
aquisição de material Esportivo em geral, 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

Ambulância Furgão novo zero km, motor flex 1.4, 4 cilindros em
linha; potência 85 CV (g) 88 CV (e) a 5.750 RPM; ar condicionado;
direção hidráulica; airbag duplo frontal; freios a disco ventilado com
pinça flutuante; direção hidráulica; rodas de aço aro 14; capacidade de
carga de 650 kg; adaptações para simples remoção: maca retrátil em
alumínio com 1.80m de comprimento com rodas e colchonete; bancos
para dois acompanhantes e seus respectivos cintos; grafismo padrão
ambulância; ventilador oscilante; suporte para cilindro de oxigênio,
atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de São José
da Vitória, devendo a proposta e documentação serem entregues em
sessão presencial que ocorrerá em 30/07/2018 às 12:00 horas, na sala
de licitações, da Prefeitura Municipal de São José da Vitória.
Quaisquer outros esclarecimentos devem ser requisitados no setor de
licitações desta prefeitura, pelo o e-mail: licitação.sjv@gmail.com.
São José da Vitória-BA, 17 de julho de 2018.
EDMILSON CALÓ DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 6/2018
Torna Público, Tipo Menor Preço, Objeto: Contratação De
Empresa De Engenharia Para Executar Obra Remanescente Do
Contrato De Repasse 0303649-32/2009, Referente A Reforma Da
Edificação Do Primeiro Pavimento (Térreo) Do Antigo Mercado
Municipal, Para Transformá-Lo Em Mercado Cultural, No Município,
abertura: 03/08/2018, 09h, na Sala da CPL. Edital na CPCL,
Tel:(71)36558000 e-mail: licitacao.ssp@gmail.com.
TOMADA DE PREÇOS N° 7/2018
Torna Público, Tipo Menor Preço, Objeto: Contratação De
Empresa De Engenharia Para Executar Obra Remanescente Do
Contrato De Repasse N° 0262124-15/2008, Referente À Reforma Da
Edificação Do Segundo Pavimento (1º ANDAR) Do Antigo Mercado
Municipal, Para Transformá-Lo Em Mercado Cultural, No Município.
Abertura: 03/08/2018, 13h, na Sala da CPL. Edital na CPCL, tel:(71)
3655-8000 e através do e-mail: licitacao.ssp@gmail.com.
São Sebastião do Passé-BA, 17 de julho de 2018.
SANDERSON ANGELO PEREIRA SANTOS
Presidente da CPCL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento
de passagens aéreas e terrestres, em âmbito nacional e internacional,
para a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BA,
conforme Termo de Referência. O Município de São Francisco do
Conde, através do Pregoeiro Oficial, torna público que estará
realizando licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo
Menor Preço por Lote, cuja sessão acontecerá no dia 31 de julho de
2018 às 09:00 hs. no Auditório da COPEL - Comissão Permanente de
Licitação, sito á Rua Raimundo de Santana Ribeiro, 44 Centro - São
Francisco do Conde - Bahia. O edital e seus anexos encontra-se à
disposição dos interessados na COPEL de 2ª a 6ª feira no horário das
08:00 às 14:00 hs gratuitamente. Maiores informações através do
fone: (71) 3651 - 8736, e-mail: comissao.copel@gmail.com.

Objeto: Aquisição de medicamentos para que seja atendida a
demanda da Secretaria de Saúde deste Município. Sessão:
30/07/2018, às 09hs.

São Francisco do Conde-BA, 18 de julho de 2018.
NALINALDO COUTO DE MELLO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DA VITORIA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018
Comunicamos a abertura de licitação, regido pela Lei
10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 142/08 e demais
normas que regem a matéria, objetivando a Contratação de empresa
do ramo para o fornecimento de 01 veículo Sedan, 5 passageiros, 04
portas, motor 1.0 a 1.3, combustível Flex, Ar condicionado, direção
hidráulica, destinados aos serviços de Transporte de Equipes do PSF
Jardelina Gomes, através da Emenda Parlamentar nº 37380006, do
interesse da Secretaria Municipal de Saúde, do Município São José da
Vitória, devendo a proposta e documentação serem entregues em
sessão presencial que ocorrerá em 30/07/2018 às 10:00 horas, na sala
de licitações, da Prefeitura Municipal de São José da Vitória.
Quaisquer outros esclarecimentos devem ser requisitados no setor de
licitações desta prefeitura, pelo o e-mail: licitação.sjv@gmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018
Comunicamos a abertura de licitação, regido pela Lei
10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 142/08 e demais
normas que regem a matéria, objetivando a Contratação de empresa
do ramo de veículos para aquisição de 01(um) veículo tipo

Sapeaçu-BA, 17 de julho de 2018.
WELLINGTON SANTOS DA SILVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018
O Município de Sátiro Dias torna público aos interessados
que se realizará no dia 30 de Julho de 2018, às 08h30min, a
licitação, modalidade Pregão Presencial, de nº 022-2018, tendo por
objeto a aquisição de um carro com o intuito de suprir as
necessidades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família deste
município. A retirada do edital será mediante a apresentação do
formulário de retirada de edital (que poderá ser solicitado através
do e-mail: cpl.pmsd@gmail.com), que deverá ser preenchido,
digitalizado e encaminhado ao e-mail; cpl.pmsd@gmail.com, ou
entregue na sede da Prefeitura de Sátiro Dias, de segunda a sexta
das 08h00min às 17h00min.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018
O Município de Sátiro Dias torna público aos interessados
que se realizará no dia 30 de Julho de 2018, às 14h00min, a
licitação, modalidade Pregão Presencial, de nº 032-2018, tendo por
objeto a aquisição de um veiculo para ser transformado em
ambulância para simples remoção conforme especificações em
anexo ao processo, para a Secretaria de Saúde de Sátiro Dias-BA.
A retirada do edital será mediante a apresentação do formulário de
retirada de edital (que poderá ser solicitado através do email:
cpl.pmsd@gmail.com), que deverá ser preenchido, digitalizado e
encaminhado ao e-mail; cpl.pmsd@gmail.com, ou entregue na sede
da Prefeitura de Sátiro Dias, de segunda a sexta das 08h00min às
17h00min.
Sátiro dias-BA, 17 de julho de 2018.
ÁLVARO MENDES SANTOS JUNIOR
Pregoeiro

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05302018071800160

Nº 137, quarta-feira, 18 de julho de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que
realizará no dia 30/07/2018, às 10:00h, na Sala da COPEL, o Pregão
Presencial - nº 035/2018, cujo objeto é Contratação de empresa
especializada para aquisição de Fardamento Escolar, bem como a
aquisição de Mochilas Escolares que serão utilizadas pelos alunos da
rede Municipal de Educação deste Município. Os interessados
poderão obter informações e/ou Edital, na sala da COPEL - Prefeitura
Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, centro,
44.220 - 000, Saubara - Bahia. Tel.:(71) 3696 - 1903, através do site
http://www.saubara.ba.gov.br/transparencia/licitacoesNovo, ou através
do E-mail: copelsaubara@gmail.com Saubara, 16/07/2018 Wellington Araújo Pimenta - Presidente da COPEL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que
realizará no dia 30/06/2018, às 14:00h, na Sala da COPEL, o Pregão
Presencial - nº 036/2018, cujo objeto é Contratação de empresa
especializada no fornecimento de Material de Limpeza, a fim de
atender as necessidades da Prefeitura deste Município e suas
respectivas Secretarias. Os interessados poderão obter informações
e/ou Edital, na sala da COPEL - Prefeitura Municipal de Saubara,
situada na Rua Ananias Requião, nº 04, centro, 4.220000 Saubara Bahia.
Tel.:(71)
3696
1903,
através
do
site
http://www.saubara.ba.gov.br/transparencia/licitacoesNovo, ou através
do E-mail: copelsaubara@gmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que
realizará no dia 31/07/2018, às 10:00h, na Sala da COPEL, o Pregão
Presencial - nº 037/2018, cujo objeto é Contratação de empresa
especializada na aquisição de Materiais Descartáveis que serão
utilizados na manipulação e confecção de lanches, a fim de atender as
necessidades da Secretaria de Educação e Secretaria de
Desenvolvimento Social do município de Saubara. Os interessados
poderão obter informações e/ou Edital, na sala da COPEL - Prefeitura
Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, centro,
44.220 - 000, Saubara - Bahia. Tel.:(71) 3696 - 1903, através do site
http://www.saubara.ba.gov.br/transparencia/licitacoesNovo, ou através
do E-mail: copelsaubara@gmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2018
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que
realizará no dia 31/07/2018, às 14:00h, na Sala da COPEL, o Pregão
Presencial - nº 038/2018, cujo objeto é Contratação de empresa
especializada em serviços de Manutenção e Recuperação em
Paralelepípedo das Vias do Município de Saubara, os interessados
poderão obter informações e/ou edital, na sala da COPELl - Prefeitura
Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, centro,
44.220 - 000, Saubara - Bahia. Tel.:(71) 3696 - 1903, através do site
http://www.saubara.ba.gov.br/transparencia/licitacoesNovo, ou através
do E-mail: copelsaubara@gmail.com.
Saubara-BA, 16 de julho de 2018.
WELLINGTON ARAÚJO PIMENTA
Presidente da COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2018

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 07 de Agosto de 2018, às
09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade
Tomada de Preços, autuado sob o nº. 005/2018, objetivando a
contratação de empresa para execução de obra relativa a construção
de uma Escola Municipal no Assentamento Paus Preto, 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-BA, 17 de julho de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA
Presidente da CPL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Salvador, quarta-feira, 18 de julho 2018
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A 9ª edição da SuperBahia reúne 60 expositores na Arena Fonte Nova

Feira reúne soluções e tecnologia
para o setor de supermercados
VAREJO Escolher os produtos, colocá-los no carrinho
de supermercado e pagar
pela compra com ajuda de
um pequeno aparelho eletrônico. Nele, o cartão de
crédito ou débito é inserido e
o pagamento realizado. A
tecnologia tem nome: Self
Check Out. Ela chegou ao
Brasil há dois anos e, agora,
desembarca em Salvador. O
produto é uma das novidades da 9ª edição da SuperBahia - maior feira de convenção do varejo de alimentos
do Norte e Nordeste, que
acontece até amanhã, na
Arena Fonte Nova.
A feira reúne 60 expositores, entre atacadistas, fornecedores, distribuidores e outros segmentos de interesse
do setor. Nos três dias de
evento, diz o superintendente da Associação Bahiana
de Supermercados (Abase),

Mauro Rocha, durante almoço com autoridades, patrocinadores e varejistas, os
participantes poderão conhecer a tecnologia e, quem
sabe, empregá-la nos seus
respectivos negócios.
Nesta edição, acontece o
lançamento do Selo Supermercado Amigo do Agricultor Familiar, voltado para
estimular a presença da
agricultura familiar em espaços de grande porte. Na
feira, estarão presentes 23
pequenos produtores. Não
há nenhum benefício em
termos fiscais, esclarece
Mauro Rocha, mas é “um
caminho para incentivar”,
acredita ele.
Os agricultores familiares
estarão reunidos num estande onde apresentarão seus
produtos e negociarão diretamente com empresários
do setor de todo o Nordeste.

MONTADORA CRESCE NO BRASIL

174,4

mil carros foram entregues pela Volkswagen no Brasil
no primeiro semestre deste ano. O crescimento de
22,6% da operação brasileira, em relação ao mesmo
período do ano passado, foi o maior registrado pela
fabricante alemã no período, em todo o mundo.

AUTO SHOPPING
ITAPOAN PROMOVE
FEIRÃO ATÉ DOMINGO
EVENTO Reunindo 23 lojas
em um só lugar, o Auto
Shopping Itapoan promove,
de hoje até domingo, o Encontro de Gigantes. Durante
o evento, que terá o apoio do
banco Santander, a expectativa é que sejam comercializados pelo menos 100 veículos seminovos, movimentando R$ 4 milhões. “O poder de barganha do cliente
no feirão é enorme. Ele tem a
possibilidade de percorrer
todo o Auto Shopping para
encontrar o carro que deseja, e comprá-lo nas melhores condições”, diz Daniela
Peres, gerente geral do Auto
Shopping Itapoan.

Beach Park teve outro acidente
com turistas no início do ano
TRAGÉDIA O acidente em um
toboágua no Beach Park, em
Fortaleza, que vitimou o radialista Ricardo Hill, 43, anteontem, não foi o primeiro
problema ocorrido em um
dos brinquedos do parque
aquático neste ano. Em janeiro, um grupo de turistas
viveu momentos de tensão e
chegou a ter que furar boias
para escapar de um acidente
no parque aquático, que fica
na região metropolitana da
capital cearense.
Em mensagens deixadas
no site Tripadvisor, os turistas relataram problemas no
brinquedo Arrepio e o classificaram como um “acidente quase fatal”. Os turistas
relataram que as boias ficaram entaladas no tobogã,
enquanto outras boias eram
lançadas do brinquedo, causando uma espécie de engavetamento de boias dentro
do toboágua. “O salva-vidas
não sabia o que fazer, a água

foi subindo, as pessoas gritando e bebendo água. Tivemos que furar as boias com
os dentes para não ficar sem
ar. Por pouco não morremos
afogados dentro do tubo”,
relatou em 22 de janeiro um
homem chamado Maurício,
que afirmou ser um dos envolvidos no acidente.
Ele disse que a água demorou para ser desligada e
que os funcionários não faziam ideia de como proceder
em caso de emergência: “Foi
a pior experiência da minha
vida. Meu filho está em choque”, disse Maurício.
Um outro turista chamado
Francisco relatou o mesmo

Tivemos que furar as
boias com os dentes para
não ficar sem ar. Por pouco
não morremos afogados
dentro do tuboMaurício
Turista que se envolveu em outro acidente no
Beach Park em janeiro

acidente. Ele disse que
aguardava na fila para ir no
brinquedo Arrepio quando
percebeu que haviam várias
pessoas presas dentro do toboágua. Ele disse que a primeira pessoa a sair do toboágua após o acidente foi
uma mulher que, muito nervosa, afirmou que usou uma
chave do armário para furar
a boia e liberar a passagem
dentro do tubo. “As pessoas
desciam chorando e nervosas. Por pouco não aconteceu uma tragédia”, afirmou.
Em nota enviada ao próprio site Tripadvisor, o Beach Park confirmou que houve um bloqueio de fluxo de
boias que resultou na parada
de alguns clientes na metade
do percurso de descida do
toboágua. Afirmou ainda
que a interrupção foi solucionada em alguns minutos
e que não houve danos graves a clientes ou funcionários do parque.

Polícia Federal investiga esquema de roubo de carga
CRIME A Polícia Federal deflagrou, ontem, a Operação
Transbordo contra um esquema de furto e receptação
de cargas e caminhões em
diversos Estados do Nordeste e Sudeste. O grupo, segundo a PF, valia-se de falsas comunicações de crimes
de roubo, além de adulteração de veículos, golpes em
seguradoras e outros delitos.
A PF cumpriu 173 mandados judiciais expedidos pela
17ª Vara Criminal de Maceió
para os estados de Alagoas,
São Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia, Ceará e Pernambuco.
Foram expedidos 25 mandados de prisão para a Bahia,
mas até ontem só 12 deles
foram cumpridos. Seis pessoas foram alvos de mandados de prisão temporária e
outras seis de prisão preventiva. O esquema contava
com a participação dos mo-
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NEWTON MENEZES/ESTADÃO CONTEÚDO

Mais de 100 mandados foram cumpridos em seis estados do país

toristas dos caminhões, os
quais simulavam terem sido
sequestrados por assaltantes, enquanto outros integrantes realizavam a desativação dos dispositivos de se-

gurança do caminhão e a
subtração da carga, sendo
que ao final o motorista
comparecia em um órgão
policial para realizar falsa
comunicação de crime.
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LICITAÇÕES

AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018

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 07 de Agosto de 2018, às 09h00min, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na
modalidade Tomada de Preços, autuado sob o nº. 005/2018, objetivando a contratação de empresa para
execução de obra relativa a construção de uma Escola Municipal no Assentamento Paus Preto, 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 17 de Julho 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 CF25-1922-4E64-EA5F.

