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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2018 

 

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 10 de 

Maio de 2018, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão 

Presencial, autuado sob o nº. 024/2018, objetivando a aquisição de 01 (um) veículo 0km adaptado para 

Ambulância (Tipo A), para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Sebastião 

Laranjeiras - BA. 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 25 de Abril de 2018. 

 

Igor Muriel Lopes e Silva 

Pregoeiro Municipal 
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FILÉ DA TV

ï TV BAHIA

12h45 Globo Esporte

ï SPORTV
Copa Libertadores:

19h15 Cruzeiro x Univ. de Chile

21h30 Vasco x Racing

ï SPORTV 2

21h30 Copa Libertadores:
Peñarol x Libertad

ï SPORTV 3

21h Basquete - NBA:
Bucks x Celtics

ï FOX SPORTS

16h Liga Europa:
Arsenal x Atlético de Madrid
Copa Libertadores:

19h15 River Plate x Emelec

21h30 J. Barranquilla x A. Lima

ï ESPORTE INTERATIVO

16h Liga Europa:
Arsenal x Atlético de Madrid

ï ESPN BRASIL

16h Liga Europa:
Olympique x Red Bull Salzburg

Paulinho,
do Vasco,
acerta
com time
alemão
O Bayer Leverkusen acertou
a contratação do atacante
Paulinho, do Vasco. O joga-
dor de 17 anos foi negociado
por 35 milhões de euros
(cerca de R$ 145 milhões),
mas só deverá se apresentar
ao clube europeu a partir de
julho, que é quando comple-
tará 18 anos.

Paulinho se recupera de
uma cirurgia no cotovelo
realizada há duas semanas.
O Vasco ainda não oficiali-
zou o acordo, mas a tendên-
cia é que ele não vista mais a
camisa do clube carioca,
pois o prazo de retorno aos
gramados é para outubro.

Além do Leverkusen, ou-
tros clubes também estavam
na disputa pelo jogador -
entre eles Bayern de Muni-
que, Juventus e Manchester
City. Para ganhar a disputa,
o time de Leverkusen se
prontificou a pagar 25 mi-
lhões de euros pelos direitos
do jogador e outros 10 mi-
lhões de euros em bonifica-
ções por possíveis metas al-
cançadas.

O Vasco possui 70% dos
direitos do Paulinho e deve
usar parte do pagamento
para quitar uma dívida que
tem com o empresário do
atleta, Carlos Leite. O res-
tante dos direitos pertencem
ao próprio empresário e à fa-
mília do atacante.

Vantagem considerável

CR7 passa em
branco, mas Real
vence o Bayern
na Alemanha

Mesmo se tratando de um
duelo de gigantes, pela semi-
final da Liga dos Campeões, o
grande acontecimento no
triunfo do Real Madrid sobre
o Bayern por 2x1, em Muni-
que, foi Cristiano Ronaldo
não ter balançado as redes. O
fato aconteceu pela primeira
vez na competição. Em ne-
nhum dos dez jogos anterio-
res ele passou em branco.

Pouco inspirado, CR7 até
marcou no segundo-tempo o
gol que aumentaria a vanta-
gem dos madrilenhos, mas

antes da conclusão com o pé
esquerdo, dominou a bola
com o braço e por isso o ár-
bitro paralisou a jogada. Em
11 partidas na Champions,
Cristiano fez 15 gols.

Desta vez, no entanto, ou-
tros personagens foram os

Bruno Queiroz
REPORTAGEM

@brunobqueiroz

protagonistas da partida. O
lateral-direito Kimmich
abriu o placar aos 27 minutos
do primeiro tempo, aprovei-
tando passe de James Rodrí-
guez. O brasileiro Marcelo
empatou antes do intervalo,
num belo chute de primeira.

Asensio, que havia entrado
no lugar de Isco, foi o autor do
gol da virada.

As equipes voltam a se en-
frentar na próxima terça-fei-
ra, às 15h45, no Santiago Ber-
nabéu.ORealpodeatéperder
de 1x0 que se classifica.

JAVIER SORIANO/ AFP

Asensio dá um toquinho por cima do goleiro Ulreich e decreta o triunfo de 2x1 do Real Madrid sobre o Bayern
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018-SRP

O Pregoeiro torna público aos interessados que, realizar-se-á
licitação; Modalidade Pregão Presencial SRP N° 024/2018 Processo
Administrativo 202/2018. Tipo Menor preço OBJETO: Registro de
preço para eventual aquisição de urnas funerárias: Data da Abertura:
08/05/2018, ÀS 09h00min. Informações na Sede da Prefeitura
Municipal de Santa Bárbara, na Praça Clodoaldo Campos, 26 -
Centro - CEP 44.150-000, Telefone 75.3236.2600 das 08h00min as
14h00min. Retirada do edital e-mail:
l i c i t a c a o @ s a n t a b a r b a r a . b a . g o v. b r.

Santa Bárbara-BA, 25 de abril de 2018.
VALMIR ALVES DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2018
Objeto O Município de São Gabriel-BA, por meio da

Comissão Permanente de Licitação, comunica que, a Sessão Pública
de Abertura do Envelope n. 02 contendo a Proposta de Preços das
empresas Habilitadas na Concorrência Pública nº 0004/2018, Cujo
objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra
de recuperação de 77,02 km de estradas vicinais situadas na zona
rural do Município de São Gabriel/BA, se dará no dia 08 de Maio de
2018, às 10:00 (dez horas), na Sala de reuniões do Setor de Licitações
e Contratos. Rua largo da Pátria, 132, Bairro Centro, São Gabriel/BA,
CEP:44.915-000. A Comissão de Licitação informa, que decorrido o
prazo recursal, o julgamento dos recursos apresentados sobre o
resultado da Habilitação encontra-se publicado no endereço
eletrônico:
h t t p : / / w w w. d o c g e d s i s t e m a s . c o m . b r / p o r t a l m u n i c i p i o / b a / p m s a o g a b r i e l /diario.
Esclarecimentos e informações no setor de Licitações ou pelo
telefone: (74)3620-2122, nos dias úteis das 08:00hs às 12:00hs.

CLEVERSON GERALDO GONZALEZ DE OLIVEIRA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018

Objeto: Aquisição de material permanente para atender a
demanda da Secretaria Municipal de Saúde, através de emenda
parlamentar. Sessão: 14/05/2018. Horário: 09h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2018

Objeto: Aquisição de 01 veículo tipo passeio através de
emenda parlamentar, conforme exigências e especificações contidas
no TR - Anexo I do Edital. Sessão: 15/05/2018. Horário: 09h.

Sapeaçu-BA, 25 de abril de 2018.
WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO
LARANJEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018

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 10 de Maio de 2018, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o
nº. 024/2018, objetivando a aquisição de 01 (um) veículo 0km
adaptado para Ambulância (Tipo A), para atender necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Sebastião Laranjeiras - BA. 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-BA, 25 de abril de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO
BONFIM

DESPACHOS DE 25 DE ABRIL DE 2018

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018
Homologação/ Adjudicação. Pa Nº 0516/18. O Prefeito

Municipal de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista que foram vencidas as
formalidades da Lei no 8.666/93, com as modificações trazidas pelas
Leis nos 8.883/94 e 9.648/98, frente ao processo de licitação
CHAMADA PÚBLICA sob nº. 001/2018, Processo Administrativo
nº. 0516/18, almejando a Aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural e suas
organizações, para o atendimento ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar/PNAE, destinados à alimentação escolar dos
alunos da Rede Municipal de Ensino, tipo menor preço global, sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação deste
Município, e concordando com o julgamento da Comissão
Permanente de Licitação, reconhece como vencedoras da contenda as
empresas: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PLANTADORES E
HORTIGRANJEIRO DA FAZENDA BARROCA DE CIMA inscrita
no CNPJ Nº 00.765.754/0001-32, vencedora dos itens 01, 03, 05, 07,
10, 14, 15 e 16, com o valor total de R$ 158.210,00 (cento e
cinquenta e oito mil duzentos e dez reais); LAUDEMEIRE
FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA, inscrita no CPF Nº
385.128.315-53, vencedora dos itens: 02, 04 e 18, com valor total de
R$ 17.527,00 (dezessete mil quinhentos e vinte e sete reais);
CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR
SB, vencedora dos itens: 06, 09, 11, 19 e 21, com valor total de R$
57.508,00 (cinquenta e sete mil quinhentos e oito reais);
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ESTIVA
vencedora dos itens: 08, 17, 22 e 23, com valor total de R$ 63.950,00
(sessenta e três mil novecentos e cinquenta reais); COOPERATIVA
DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE LAGOA DE DENTRO E
REGIAO DA SERRA, vencedora dos itens: 13 e 20 com valor total
de R$ 265.400,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos
reais); perfazendo um valor total global de R$ 562.595,00 (
quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos e noventa e cinco
reais). A Secretária Municipal de Educação, através de sua Secretária
e respectiva equipe, fica responsável pelas medidas cabíveis e
indispensáveis objetivando a solicitação e a inspeção dos produtos.
Adjudico á aquisição dos gêneros alimentícios licitados e homologo o
certame referente ao Processo Administrativo nº 0516/18.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018
Homologação E Adjudicação. PA Nº 0431/18. 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, com subsídios da Lei nº 8.666/93, vencidos os prazos
recursais e julgados, HOMOLOGA o Processo Licitatório Nº
009/2018, MODALIDADE: Pregão Presencial, Tipo: menor preço
por lote, cujo objeto é o Eventual fornecimento de material e insumos
para realização de exames e diagnósticos para o Laboratório Central
do Município de Senhor do Bonfim/BA, e ADJUDICA os materiais a
favor da empresa vencedora: LAGO MED COMÉRCIO DE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ:
21.250.422/0001-95, vencedora nos lotes 01, 02 e 04, com o valor
global de R$ 406.000,00. Total geral licitado R$ 406.000,00. Lote 03
Fracassado. Homologação datada de 25/04/2018.

Senhor do Bonfim-BA, 25 de abril de 2018.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 30/2018

Com base no art 25 inc III da Lei 8666/93 reconheço
integralmente a Inexigibilidade de Licitação relativa ao Processo Adm
MSD/32.04.2018, referente a contratação da empresa TOP SET
Produções e Entretenimento LTDA CNPJ 22378262/0001-27
representante exclusiva da Cantora Cris Mel. Objeto: Prestação de
serviços p/ promoção de show artístico e musical em Praça Publica
em comemoração aos festejos da Festa de Maio no município dia
02/05/2018. Valor Global R$ 12.000,00; Ratifico o ato de
Inexigibilidade de Licitação supracitado.

Serra Dourada-BA, 24 de abril de 2018.
JOSÉ MILTON FROTA DE SOUZA

Prefeito

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018- SRP

O Pregoeiro da PMSD torna publico Resultado do PP
(SRP) 07/2018. Objeto: Aquisição de GÁS (GLP) acondicionado
em botijão de 13 kg para suprir demanda de secretarias e órgãos
municipais, tendo como critério de julgamento menor preço
global,. Declara vencedora: Carlos Alberto dos Santos Silva-EPP
CNPJ 07156914/0001-95, por ter realizado o lance de menor preço
no valor de R$ 144.000,00.

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

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOSNº 1/2018

A CPL da PMSD torna publico Resultado da Tomada de
Preços 01/2018. Objeto: Execução de serviços de complementação de
áreas de convívios da Praça do povoado de Riachão. Declara
vencedora: Construtora Queiroz Barbosa LTDA CNPJ
18173919/0001-42. Valor global: R$ 173.746,53.

Serra Dourada-BA, 25 de abril de 2018.
LUIZ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA

Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018

A CPL da PMSD torna publico Resultado da Tomada de
Preços 02/2018. Objeto: contratação de empresa especializada para
finalizar serviços de pavimentação em paralelepípedo na sede C/Cont
de Repasse 1004374-17/2013. Convênio firmado pelo
M.Cidades/CEF e Município de S. Dourada de acordo com projeto
básico. Declara vencedora: Construtora Queiroz Barbosa LTDA CNPJ
18173919/0001-42. Valor global: R$ 339.194,34.

Serra Dourada-BA, 24 de abril de 2018.
LUIZ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 080/2018 - Contratação de empresa
especializada para pavimentação de logradouros públicos, na sede do
município de Serrolândia - Bahia, conforme Convênio nº
856616/2017 MC. Empresa: C.A.S. DA SILVA & CIA LTDA - EPP,
CNPJ: 07.246.322/0001-64. Vigência: 23/04/2018 a 23/09/2018.
Valor: R$ 248.629,97.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2018

Aviso de licitação do processo de Tomada de Preço menor
preço global para contratação de empresa em regime de empreitada
global incluindo mão de obra para execução da obra de requalificação
e urbanização de entrada da cidade - FASE 01 - Pavimentação - neste
municipio de Tapiramuta.Sessao a ser realizada dia 14/05/2018 as
08:00hs na sala de reuniao da CPL, na sede da Prefeitura Municipal
de Tapiramuta, Praça Joao Americo de Oliveira, 331, Centro.

Tapiramuta-BA, 26 de abril de 2018.
FILIPE LEAL

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE

F R E I TA S
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2018

Do tipo Menor Preço Por Ítem, no dia 09/05/2018 às 08:30,
objeto: futura contratação de empresa (s) especializada (s) para
fornecimento de motocicletas e acessórios, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste
Município. Edital na COPEL e no site
H T T P : / / w w w. t e i x e i r a d e f r e i t a s . b a . g o v. b r.

Teixeira de Freitas-BA, 25 de abril de 2018.
ALAN R. PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018

Objeto: aquisição de equipamentos odontológicos, termo
de compromisso 2931401712201240439. Dia 10/05/18 às 9h.
Edital na sede, de 8 às 12h e das 14 às 17h de 2ª a 6ª, telefone
75 32372133. Email: licitacaocontrato216@gmail.com.

Teodoro Sampaio-BA, 25 de abril de 2018.
CRISPINA DAS GRAÇAS P. SOARES

Pregoeira

http://www.in.gov.br/autenticidade.html



