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PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2019

Objeto: fornecimento de combustíveis e derivados em posto de atendimento
24 horas, na cidade de Ipirá. Menor Valor Global, Dia 22/01/19 às 10:20h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2019

Objeto: fornecimento de material de Limpeza. Menor Valor Global por Lote,
Dia 22/01/19 às 11:50h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019

Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios, exceto merenda escolar.
Menor Valor Global por Lote, Dia 23/01/19 às 8:15h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2019

Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar.
Menor Valor Global por Lote, Dia 23/01/19 às 10:30h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2019

Objeto: fornecimento de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo. Menor Valor
Global por Lote, Dia 23/01/19 às 12:20h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2019

Objeto: fornecimento de medicamentos hospitalares, medicamentos
controlados e medicamentos e elenco da Farmácia Básica. Menor Valor Global por
Lote, Dia 24/01/19 às 8:30h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2019

Objeto: fornecimento de Material de expediente. Menor Valor Global por
Lote, Dia 24/01/19 às 10:30h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019

Objeto: fornecimento de Oxigênio hospitalar. Menor Valor Global por Lote,
Dia 25/01/19 às 8:30h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019

Objeto: fornecimento de Material de Construção. Menor Valor Global por
Lote, Dia 25/01/19 às 9:40h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019

Objeto: fornecimento de equipamentos e Materiais de irrigação. Menor
Valor Global por Lote, Dia 25/01/19 às 11:20h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019

Objeto: fornecimento de peças e acessórios para reposição em veículos.
Menor Valor Global por Lote, Dia 29/01/19 às 10:05h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019

Objeto: fornecimento de Pneus e Câmara para reposição em veículos.
Menor Valor Global por Lote, Dia 30/01/19 às 10:30h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019

Objeto: fornecimento de material esportivo. Menor Valor Global por Lote,
Dia 30/01/19 às 12:20h. Informações e Edital na CPL.

Presidente Dutra-BA, 4 de janeiro de 2019.
RAIMUNDO MÁRIO PEREIRA MACHADO

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
CREDENCIAMENTO Nº 1/2018

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, no uso de suas atribuições legais, informa a todos os
interessados que o Credenciamento de nº 001/2018 cujo objeto - Credenciamento de
pessoas físicas especializadas na realização de serviços médicos de urgência em sistema de
plantões médicos, para atendimento ao Programa Saúde da Família - PSF do Município e
especialidades médicas foi PRORROGADO para o período de 03/01/2019 a 31/12/2019 e
estará recebendo documentação para o credenciamento dos interessados em firmar
Contrato. Informações na Prefeitura, das 08:00 às 12:00, pelo tel: (77) 3492-2317 ou pelo
portal da transparência: ww.presidentejanioquadros.ba.gov.br/licitacoes.

ALEX DA SILVA
Prefeito

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1/2019

A Pregoeira realizará o Pregão Presencial SRP nº 001/2019 - objeto - registro de
preços para aquisição de lubrificantes visando atendimento a Frota de veículos e máquinas
da Administração. Informações na Prefeitura, das 08:00 às 12:00, pelo tel: (77) 3492-2317
ou pelo portal: www.presidentejanioquadros.ba.gov.br/licitacoes. Abertura no dia 17 de
janeiro de 2019 às 09:00.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 2/2019

A Pregoeira realizará o Pregão Presencial SRP nº 002/2019 - objeto - registro de
preços para aquisição de baterias visando atendimento a Frota de veículos e máquinas da
Administração. Informações na Prefeitura, das 08:00 às 12:00, pelo tel: (77) 3492-2317 ou
pelo portal: www.presidentejanioquadros.ba.gov.br/licitacoes. Abertura no dia 17 de janeiro
de 2019 às 10:30.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2019

A Pregoeira realizará o Pregão Presencial nº 003/2019 - objeto - exames
laboratoriais para o atendimento a pacientes. Informações na Prefeitura, das 08:00 às 12:00,
pelo tel: (77) 3492-2317 ou pelo portal: www.presidentejanioquadros.ba.gov.br/licitacoes.
Abertura no dia 17 de janeiro de 2019 às 14:30.

Presidente Jânio Quadros-BA, 4 de janeiro de 2019.
SUZANA LIMA NOVAES

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 643/2018 - DATA 21 de dezembro de 2018. EMPRESA: ARCO CONSTRUÇÕES
E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº. 06.865.750/0001-02. OBJETIVO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RANUZIO DE
ARAUJO BATISTA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - BAHIA. LICITAÇ ÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2018, lei 8666/93. VALOR TOTAL: R$
683.135,94 (Seiscentos e oitenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro
centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 185/2018 - Contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES e a Empresa
GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 10.588.756/0001-57; Valor: R$ 14.899,48;
Objeto: Aquisição de mobiliários, termo de compromisso 3862, para atender necessidades
da Secretaria Municipal de Educação; Vigência do Contrato: 19/12/2018 - 31/12/2018;
Fonte de Recurso: 01 e 15; Data do Contrato: 19/12/2018; Assinam: Miguel Crisostomo
Borges Neto pelo Município e Carlos Andre Pereira Neves pelo contratado.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2018

HOMOLOGA o presente processo: Objeto: Aquisição de mobiliários escolares,
conforme termo de compromisso nº 3862, para atender necessidades da Secretaria
Municipal de Educação; Licitante vencedor: GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ
10.588.756/0001-57, LOTE Único valor total R$ 14.899,48; Fonte de Recurso: 01 e 15.

Riachão das Neves-BA, 3 de janeiro de 2019.
MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

A PM de S.C.V. - BA, realizará em sua sede: PP nº 001/2019, em 22/01/2019 às
08:00h, para FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES, AOS VEÍCULOS LOCADOS
À SERVIÇO DO MUNICÍPIO E FROTA MUNICIPAL, por menor preço por lote. Informações na
Sede, Telefone: (73) 3627-2142 ou e-mail: licitacaoscvitoria@gmail.com, Divulgação dos
demais atos do certame - Diário Oficial do Município.

Em 4 de janeiro de 2019.
ALAN SANTOS CALIXTO DE ALMEIDA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2019

A Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, Bahia, comunica aos
interessados que fará realizar no dia 06 de Fevereiro de 2019, às 09:00 (nove) horas, na
sede da Prefeitura Municipal, Chamada Pública, autuada sob o nº. 001/2019, para
Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,
para o exercício de 2019, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura
Familiar-PAA. 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-BA, 4 de Janeiro de 2019.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1/2019

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 21 de Janeiro de 2019, às 08:00 (oito) horas, na sede
da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº.
001/2019, objetivando a formação de registro de preços com a finalidade de aquisição de
gêneros alimentícios para manutenção dos programas sociais e das Secretarias Municipais
da Prefeitura de Sebastião Laranjeiras. 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.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 2/2019

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 21 de Janeiro de 2019, às 10:00 (dez) horas, na sede
da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº.
002/2019, objetivando a formação de registro de preços com a finalidade de aquisição de
material de higiene e limpeza para manutenção das Secretarias Municipais da Prefeitura
de Sebastião Laranjeiras. 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.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2019

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 21 de Janeiro de 2019, às 14:00 (catorze) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº.
003/2019, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da
merenda escolar da rede pública municipal de ensino básico de Sebastião Laranjeiras, no
exercício de 2019. 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.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019

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 21 de Janeiro de 2019, às 16:00 (dezesseis) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº.
004/2019, objetivando a contratação de empresa para fornecimento parcelado de Gás
(GLP) para manutenção da Prefeitura Municipal e suas secretarias, no exercício de 2019.
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.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 5/2019

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 22 de Janeiro de 2019, às 08:00 (oito) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº. 005/2019,
objetivando a formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de
combustíveis e lubrificantes, destinados às máquinas e veículos em serviço desta
Administração Municipal. 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.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº6/2019

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 22 de Janeiro de 2019, às 10:00 (dez) horas, na sede
da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº.
006/2019, objetivando a formação de registro de preços com a finalidade de aquisição de
material de papelaria e expediente para manutenção das Secretarias Municipais da
Prefeitura de Sebastião Laranjeiras. 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-BA, 4 de Janeiro de 2019.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2018

PA Nº 0897/18.
O Município de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, torna público que às

09h00min do dia 07/02/2019, na sua Sede sita à Praça Juracy Magalhães 126 - Centro -
Senhor do Bonfim/Ba. realizará a seguinte Licitação, regida pela Lei nº Lei nº 8.666/93, e
usas alterações posteriormente introduzidas. Visando selecionar empresa para delegação,
na forma de Concessão, da exploração e prestação do serviço público de transporte
coletivo urbano de passageiros por modo convencional no município de Senhor do Bonfim-
Ba, mediante concessão a título oneroso, tipo maior oferta pela outorga da concessão . O
edital contendo as instruções encontra-se à disposição dos interessados através do 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-
8726/8729/8700.

Senhor do Bonfim-BA, 4 de janeiro de 2019.
JOSENICE PEREIRA DA SILVA

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2019

A Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho-Ba torna público PREGÃO
PRESENCIAL Nº 002/2019, cujo objeto: Contratação de empresa para aquisição de
combustíveis para os veículos próprios e locados da Prefeitura, TIPO: menor preço por lote,
Que será realizado no dia 17/01/2019, às 08:00hs na sala de Licitação. Edital disponível no
Site da Prefeitura e na Prefeitura, situada à Rua Acre, s/nº, Centro, de 2º a 6º feira das 08h
às 13:h, fone (77) 3620 - 1198.

Serra do Ramalho-BA, 4 de janeiro de 2019.
LEANDRO LULA SILVA ROCHA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2019

A Pregoeira torna público a licitação, citada. Objeto: Registro de preço para
futura e eventual aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, com vasilhame em regime
de comodato, de 13 e 45 kg, visando atender as diversas Secretarias do Município. Menor
Preço por Lote. Data: 22/01/2019, às 10hs (Horário de Brasília). Informações: Na sala da
COPEL ou (71)3296-8300, Ramal 300. Edital: www.licitacoes-e.com.br

Simões Filho-BA, 4 de janeiro de 2019.
SIRLEIDE SANTOS DE CERQUEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE NOVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

A PMTN-BA realizará licitação em 18/01/2019 às 08h30min, em sua sede para
aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, descartável, utensílios, entre
outros. Edital pelo e-mail: licitacaotanquenovo@gmail.com. Tanque Novo/BA, em
07/01/19.

GUILHERME NEVES BATISTA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº 1/2019

O Município de Vitória da Conquista - BA realizará RDC Eletrônico, do tipo Menor Preço,
regime de execução Empreitada por preço Global, para a contratação de empresa para prestação de
serviço de construção de Unidade Básica de Saúde, Porte I, situada na Avenida Juscelino Kubitschek,
área institucional do loteamento Vila América, Bairro Boa Vista, atendendo ao objeto da proposta do
Fundo Nº 138223970001/16-004, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, com aporte adicional
do Município de Vitória da Conquista - BA, conforme objeto e demais indicações, na forma
consubstanciada nas cláusulas deste Edital. Sessão púbica on-line no site www.licitações-e.com.br,
no qual se encontra o edital completo ou no sítio www.pmvc.com.br, no link "Processos Licitatórios".
Início da disputa: 29/01/2019 às 15h:30min, horário de Brasília. Informações: (77) 3424-8515.

LUCIANA ROSA DA FRANÇA
Presidente da CPL

HERZEM GUSMÃO PEREIRA
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato Nº 2018.12.12.01 do Pregão Presencial - SRP Nº 2018.11.20.01, Contratante:
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - Data da Assinatura do Contrato: 21 de
dezembro de 2018. Valor: R$ 22.029,18 (Vinte e dois mil e vinte e nove reais e dezoito
centavos), cujo Objeto: Registro de preços visando à aquisição de utensílios para
implantação da cozinha comunitária localizada no bairro Vila Esperança, de interesse da
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Acopiara-Ce, conforme
projeto básico/termo de referência em anexo ao edital. Prazo de vigência: Até 31 de
dezembro de 2018. Origem dos Recursos: PT nº 0367359-84/2011, firmado entre a Caixa
Econômica Federal e Prefeitura Municipal de Acopiara. Dotação Orçamentária:
0702.08.244.1102.1.011 3.3.90.30.00 - Assinada pela contratada: Francie de Carvalho
Mendes - Assinada pela Contratante: Fábia Colares Alves de Almeida Barbosa - Cargo:
Ordenadora de Despesas.

Contrato Nº 2018.12.20.01 do Pregão Presencial - SRP Nº 2018.12.06.01, Contratante:
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - Data da Assinatura do Contrato: 20 de
Dezembro de 2018. Valor: 64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil Reais), cujo Objeto: Registro
de preços visando à aquisição de 01(um) veículo utilitário tipo furgão para transporte de
alimentos, para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social do Município de Acopiara-Ce, conforme projeto básico/termo de referência em
anexo ao edital. Prazo de vigência: Até 31 de dezembro de 2018. Origem dos Recursos:
Recursos próprios, Transf. Conv. União/outros, Transf. Conv. Estados/outros. Dotação
Orçamentária: 0702.08.244.1102.1.011 - 4.4.90.52.00 - Assinada pela contratada: Francisco
Carlos Caldas Moura - Assinada pela Contratante: Fábia Colares Alves de Almeida Barbosa
- Cargo: Ordenadora de Despesas.

Contrato Nº 2018.12.21.03 do Pregão Presencial - SRP Nº 2018.12.06.02, Contratante:
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - Data da Assinatura do Contrato: 21 de
dezembro de 2018. Valor: 104.900,74 (Cento e quatro mil novecentos reais e setenta e
quatro centavos), cujo Objeto: Registro de preços visando à aquisição de material
permanente para implantação da cozinha comunitária localizada no Bairro Vila Esperança,
de interesse da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Acopiara-
CE, conforme projeto básico/termo de referência em anexo ao edital. Prazo de vigência:
Até 31 de dezembro de 2018. Origem dos Recursos: PT nº 0367359-84/2011, firmado entre
a Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal de Acopiara. Dotação Orçamentária:
0702. 08.244.1102.1.011 4.4.90.52.00 - Assinada pela contratada: Ítalo de Carvalho Mendes
- Assinada pela Contratante: Fábia Colares Alves de Almeida Barbosa - Cargo: Ordenadora
de Despesas.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.01.03.01

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Acopiara - Ceará, torna
público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 23 de janeiro de 2019,
às 09:00hs, estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, critério de
julgamento Menor Preço Por Item, tombado sob o nº 2019.01.03.01, com fins a aquisição
de gêneros alimentícios (merenda escolar) destinados aos alunos da rede municipal de
ensino da secretaria de educação do município de Acopiara-CE, conforme projeto
básico/termo de referência em anexo ao edital, o qual encontra-se na íntegra na Sede da
Comissão, situada a Av. Paulino Félix, nº 362, Centro - Acopiara - Ceará. Maiores
informações no endereço citado, pelo Fone: 0XX(88) 3565-1999, no horário de 08:00h às
12:00h ou pelo site https://www.tce.ce.gov.br/licitacoes.

Acopiara - CE, 6 de dezembro de 2018
ANTÔNIA ELZA ALMEIDA DA SILVA

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 401.01/2019 - SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Aratuba/CE - torna público, para
conhecimento dos interessados que no dia 17 de janeiro de 2019, às 09:00 horas, na sede
da Prefeitura de Aratuba, localizada à Rua Júlio Pereira, 304, Centro - Aratuba/CE, estará
realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, com o objetivo de Seleção de
Melhor Proposta de Preços, Visando Registro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições
de Água Mineral, Gás de Cozinha (GLP) e Vasilhames, destinado as Secretarias Municipais
de Aratuba/CE, conforme especificações estabelecidas no Edital e Anexos. O
credenciamento e os envelopes de Proposta, documentação de habilitação serão recebidos
na sala da Comissão de Licitação até as 09h15min. Mais informações poderão ser
adquiridas na Sede da Prefeitura, sito à Rua Júlio Pereira, 304, Centro - Aratuba/CE, no
horário de 7:30 às 11:30 horas, nos dias úteis após esta publicação, ou no site:
www.tce.ce.gov.br/licitacoes.

Aratuba - CE, 4 de janeiro de 2019
FRANCISCO EDUARDO SALES VIEIRA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.11.20.1

A CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público, que estará dando
prosseguimento ao Certame Licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 2018.11.20.1,
neste dia 10 de janeiro de 2019, às 08:00 horas, onde serão abertos os envelopes
contendo as propostas comerciais dos licitantes habilitados. Maiores informações na sede
da CPL, sito na Avenida Antônio Ricardo, nº 43 - Centro ou pelo telefone (88) 3543-1022,
no horário de 07:30 às 13:00 hs.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.11.27.1

A CPL, no uso de suas atribuições legais, torna público, que estará dando
prosseguimento ao Certame Licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 2018.11.27.1,
neste dia 14 de janeiro de 2019, às 08:00 horas, onde serão abertos os envelopes
contendo as propostas comerciais dos licitantes habilitados. Maiores informações na sede
da CPL, sito na Avenida Antônio Ricardo, nº 43 - Centro ou pelo telefone (88) 3543-1022,
no horário de 07:30 às 13:00 hs.

Aurora - CE, 4 de janeiro de 2019
ALCI FERREIRA DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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Damares volta
a defender
mudança em
regra do Sisu

EDUCAÇÃO Depois de dizer
que menino veste azul e me-
nina veste rosa, a ministra
da Mulher, Família e Direitos
Humanos, Damares Alves,
se envolveu em nova polê-
mica ao criticar a regra do
Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) que permite ao es-
tudante se candidatar à vaga
universitária longe de onde a

família mora.
Em entrevista à Globo-

news, a ministra disse que é
preciso pensar em políticas
para manter os alunos pró-
ximos às famílias. “O meni-
no lá do Rio Grande do Sul
faz o Enem, passa no vesti-
bular para Medicina no
Amapá, que é o grande so-
nho dele. Esse menino é ti-

rado do contexto”, disse.
Para ela, a tese de que isso já
acontece em outros países
não se aplica ao caso do Bra-
sil: “Mas nos outros países o
papai tem dinheiro para ir lá
na universidade visitar de
vez em quando o filho”.

Ontem, após as polêmi-
cas, a ministra afirmou ter
sido constrangida por ven-

NO SENADO, PSL
ARTICULA ESTRATÉGIA
PARA BARRAR RENAN

DESAFETO Após declarar
apoio à candidatura de Ro-
drigo Maia (DEM-RJ) à pre-
sidência da Câmara dos De-
putados, o PSL tenta cons-
truir uma estratégia para
evitar que Renan Calheiros
(MDB-AL) volte a presidir o
Senado. O emedebista, que
apoiou Fernando Haddad
(PT) na eleição, é considera-
do nome “hostil” ao governo
por aliados de Bolsonaro. O
PSL confirmou o nome do
senador eleito Major Olím-
pio (SP) para a disputa. Lí-
deres do PSL admitem, po-
rém, que Olímpio deve de-
sistir para apoiar um aliado
que se destaque como nome
anti-Renan. A legenda tem
dialogado com Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), Tasso Je-
reissati (PSDB-CE), Alvaro
Dias (Podemos-PR) e Espe-
ridião Amin (PP-SC). As ne-
gociações também devem
chegar a Simone Tebet
(MDB-MS), vista como al-
ternativa a Renan no MDB.

BRASIL

ELEIÇÃO NA CÂMARA Dos 28
partidos que participam da
próxima legislatura da Câ-
mara dos Deputados, pelo
menos quatro já oficializa-
ram seu apoio à recondução
de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à
presidência da Casa. Depois
que PSL – partido do presi-
dente Jair Bolsonaro –, PRB e
PSD formalizaram a prefe-
rência, o PPS também en-
trou para o grupo. Essas le-
gendas e o DEM somam 153
dos 513 deputados.

Ontem, após encontro
com Maia, o governador de
São Paulo, João Doria
(PSDB), disse que a bancada
federal do partido deve
apoiar majoritariamente a
reeleição do democrata. Caso
o apoio do PSDB se concreti-
ze, o número sobe para 182.

Já com o apoio do PSL,
Maia elogiou o afastamento
de Bolsonaro da disputa. “A
ex-presidente Dilma (Rous-
seff) participou e perdeu. Ele
não tem por que perder essa
eleição”, afirmou, lembran-

do da disputa de 2015, quan-
do Arlindo Chinaglia, candi-
dato de Dilma, perdeu para
Eduardo Cunha.

Além de Maia, estão na
disputa Fabio Ramalho
(MDB-MG), Alceu Moreira

Quatro partidos já fecharam apoio a Maia
(MDB-RS), João Henrique
Caldas (PSDB-AL), Capitão
Augusto (PR-SP) e Marcelo
Freixo (PSOL-RJ).

Por sua vez, PT, PSB, PDT
e PCdoB discutem interna-
mente como encarar o dile-

ma entre apoiar Maia e ga-
rantir presença na Mesa Di-
retora e nas principais co-
missões, mas, ao mesmo
tempo, arcar com o ônus de
se aliar a um candidato pró-
ximo de Bolsonaro.

dedor em loja de Brasília. Ela
teria sido questionada se é
menino ou menina por estar
com uma roupa azul.

”Saí da loja não pelos
questionamentos, mas por-
que deixei de ser atendida na
compra”, disse. Em vídeo
publicado nas redes sociais,
ela aparece visivelmente ir-
ritada deixando a loja.

LULA PEDE PARA PT
EVITAR ‘BATE-BOCA’ E
FOCAR EM ECONOMIA

ORIENTAÇÃO Em conversa
com a presidente do PT,
Gleisi Hoffmann, e com a
presidente cassada Dilma
Rousseff, em Curitiba, onde
cumpre pena, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da
Silva orientou o PT a não se
perder em “bate-bocas”
com integrantes do governo
Jair Bolsonaro e focar em as-
suntos econômicos.

Para Lula, os aliados de
Bolsonaro estão usando te-
mas morais ou de comporta-
mento como cortina de fu-
maça para ações impopula-
res nas áreas econômica e de
direitos sociais.

É proibido
fazer proselitismo
político para A ou
para B (nas Forças
Armadas). São
instituições
apolíticas, de
Estado, e devem
servir à nação
Eduardo Villas Bôas
Comandante do Exército, ao ressaltar, em
entrevista à Folha de S. Paulo, que grande
participação no governo Bolsonaro não
significa volta dos militares ao poder

PADILHA NEGA
‘MOVIMENTAÇÃO
INCOMUM’

ESCLARECIMENTO O ex-mi-
nistro da Casa Civil Eliseu
Padilha negou ter havido
“movimentação incomum”
nos recursos destinados a
ministérios, exonerações ou
transferências de pessoal nos
últimos dias do governo Mi-
chel Temer (MDB), como
afirmou o atual ministro da
pasta, Onyx Lorenzoni.

Em nota, Padilha destaca
que o governo economizou
em gastos, que a proposta de
encerramento da execução
orçamentária para 2018 foi
encaminhada por Projetos
de Lei Orçamentários ao
Congresso “de forma públi-
ca e transparente”. Segundo
ele, é “normal” haver trans-
ferência de recursos entre os
ministérios que possuem
maior e menor execução or-
çamentária.

Não houve e
não há nenhuma
anomalia nas
decisões de
execução
orçamentária
Eliseu Padilha
Ex-ministro da Casa Civil, em resposta ao
novo titular da pasta, Onyx Lorenzoni

Demarcações
serão ‘passadas
a limpo’, diz
Nabhan Garcia
PENTE-FINO Todos os pro-
cessos de ocupações de ter-
ras do país, desde as medi-
das de reforma agrária do
Incra, passando por demar-
cações de terras indígenas
pela Funai e por delimita-
ções de terras quilombolas
pela Fundação Palmares, se-
rão alvo de um levantamento
pelo governo Bolsonaro.

“Vamos passar a limpo to-
das as questões fundiárias no
Brasil”, disse ao jornal O Es-
tado de S. Paulo o secretário
especial de Assuntos Fun-
diários do Ministério da
Agricultura, Luiz Antonio
Nabhan Garcia.

Amigo próximo do presi-
dente Jair Bolsonaro e
ex-presidente da União De-
mocrática Ruralista (UDR),
Nabhan teve aval do presi-
dente para redefinir as polí-
ticas fundiárias do país. Ele
promete uma mudança radi-
cal no setor. “Vai ser feito
um levantamento amplo pa-
ra ver a situação real da re-
gularização fundiária. Você
acha que tem irregularida-
des só no Incra? Tem irregu-
laridade em muitos outros
setores também”, disse.

CHARLES SHOLL/ESTADÃO CONTEÚDO

Rodrigo Maia se encontra com João Doria no Palácio dos Bandeirantes e conversa sobre eleição na Câmara
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|·«�Ñ£ �Ñ ®��µ±�Ñ �Ñ �µ·µ ·Ñ 2�µ³µ«�|�Ñ f|�«¹«�Ñ£ �| Ñ��Ñy¸� ·� �«�µç ®���çFF�µÍÑ��«Ñ�£Ñ�Ñ�¨µ«�Ñ�I
ÍÑI±�yIÍ�F�|Í£«¹Ñ¹�µ�F£«¹«�Ñ¹�µ�I u�³���Ñ»uµ� ±µ�Ñ«� Ñ��Ñy¸� ·� �µ£ VððT úóóíLüüøúO µL�Ñ«£ç
£«¹«�Ñ¹Ñ����£´±�Ñ«£I¹��I -µÍÑ��«Ü� jÑ�Ñ�¨µ«�Ñ� L ®Ñ®«ÑO µ� Cø ·µ qÑ�µ«�� ·µ üCþêI u±�� f|�«µ£
j��µ� µ -«£yÑ L 2�µ±�µ«�� f|�«¹«�Ñ£

�ÍCÙà xK �~KÛÕÑÛ� ö {E�4�x� ÞL~8C{� 0¥ ííÊðÈíÊ¸
± 2�µ³µ«�|�Ñ f|�«¹«�Ñ£ ·µ -µÍÑ��«Ü� jÑ�Ñ�¨µ«�Ñ�O ®Ñ®«ÑO ¹��|�«¹Ñ Ñ�� «��µ�µ��Ñ·�� �|µ ³Ñ�ç
�µÑ£«pÑ� �� ·«Ñ Có ·µ zµyµ�µ«�� ·µ üCþêO ä� CêçCC V��yµT ®��Ñ�O �Ñ �µ·µ ·Ñ 2�µ³µ«�|�Ñ f|�«¹«�Ñ£O
«®Ñ�Ñ·Ñ 2rÍ£«¹ÑO Ñ|�|Ñ·Ñ ��Í � �ªI CCþFüCþêO �Ñ�Ñ±�|«�«»Ü� �Ñ�¹µ£Ñ·Ñ ·µ ±³�µ��� Ñ£«�µ��®¹«��
·Ñ ±±�«¹|£�|�Ñ zÑ�«£«Ñ� µ ·� |���µµ�·µ·�� zÑ�«£«Ñ� /|�Ñ£ �Ñ�Ñ � Ñ�µ�·«�µ��� Ñ� 2��±�Ñ�Ñ
bÑ¹«��Ñ£ ·µ ±£«�µ��Ñ»Ü� |�¹�£Ñ� a 2b±|O �Ñ�Ñ � µqµ�¹®¹«� ·µ üCþêO �� á�Í«�� ·� 2��±�Ñ�Ñ
·µ ±�|«�«»Ü� ·µ ±£«�µ���� ·Ñ ±±�«¹|£�|�Ñ zÑ�«£«Ñ�a2±±I |·«�Ñ£ �Ñ ®��µ±�Ñ �Ñ �µ·µ ·Ñ 2�µ³µ«�|�Ñ
f|�«¹«�Ñ£ �| Ñ��Ñy¸� ·� �«�µç ®���çFF�µÍÑ��«Ñ�£Ñ�Ñ�¨µ«�Ñ�IÍÑI±�yIÍ�F�|Í£«¹Ñ¹�µ�F£«¹«�Ñ¹�µ�I
u�³���Ñ»uµ� ±µ�Ñ«� Ñ��Ñy¸� ·� �µ£ VððT úóóíLüüøúO µL�Ñ«£ç £«¹«�Ñ¹Ñ����£´±�Ñ«£I¹��I -µÍÑ��«Ü�
jÑ�Ñ�¨µ«�Ñ�L®Ñ®«ÑO µ� Cø ·µ qÑ�µ«�� ·µ üCþêI u±�� f|�«µ£ jI µ -«£yÑL2�µ�«·µ��µ ·Ñ «2jI
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SEBASTIÃO LARANJEIRAS 

 

 

SEXTA-FEIRA • 04 DE JANEIRO DE 2019  

ANO XIII | N º 1054 

 

 

 

 

AVISO DE ABERTURA 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 

 

 

A Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, Bahia, comunica aos interessados que fará realizar 

no dia 06 de Fevereiro de 2019, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal, Chamada Pública, 

autuada sob o nº. 001/2019, para Aquisição parcelada de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e 

do Empreendedor Familiar Rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

PNAE, para o exercício de 2019, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar – PAA. 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 04 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

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 A081-641D-9C0D-106D.
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