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PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3147/2017

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2017
Repetição

Ratificação. PA Nº 3554/17.
O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado Bahia, no
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram vencidas as
formalidades da Lei no 8.666/93, em seu artigo 24, Inciso IV, frente
aos Processos Administrativos, Ratifica e Homologa a Dispensa por
emergência, tombada sob os n°3147/2017, originados dos Processos
Administrativo de nº 3554/17, almejando a contratação direta da empresa: C&C ALVES ALIMENTOS LTDA-EPP inscrita no CNPJ sob
o nº 26.380.099/0001-98 objetivando a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para atender à demanda do alunado da rede municipal de ensino do Município de Senhor do Bonfim
- BA, com o valor global de R$ 27.596,00 (vinte e sete mil quinhentos
e noventa e seis reais) pelo o prazo previsto para de 30 (trinta) para a
objeto acima menciona até a conclusão do Processo licitatório.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana,
Estado da Bahia, com fulcro na Lei 10.520/02 c/c Lei 8.666/93, torna
público que está aberto o Pregão Presencial n.º 050/2017, objetivando
a contratação de empresa para serviços de lavagem da frota de veículos leves, pesados, caminhonete, micro-ônibus, ônibus, caminhões e
máquinas pesadas a serviço da Prefeitura e Secretarias Municipais de
Riacho de Santana, sob o regime de menor preço global. Abertura:
21/12/2017, às 08h00min.
O edital completo poderá ser adquirido na sede da Prefeitura
Municipal na Praça Monsenhor Tobias, 321, Centro, Riacho de Santana - Bahia, ou pelos sites www.riachodesantana.ba.gov.br/
www.procedebahia.com.br/ba/riachodesatana.
Riacho de Santana-BA, 7 de dezembro de 2017.
LUIZA FRANCIELE GUEDES GUIMARÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 67-2017-PP
A Prefeitura Municipal de Rio Real avisa aos interessados,
que se encontra disponível, na Sede da Administração Municipal de
segunda a sexta das 8:00 às 14:00 horas exceto feriados o Edital de
Pregão Presencial nº. 067-2017-PP, objetivando a Contratação de Instituição Financeira, para efetuar o Pagamento de 100% (cem por
cento) da folha dos Servidores Municipais Ativos (efetivos, contratados e comissionados), inativos e pensionistas, com exclusividade, na
forma da resolução nº 3.402/2006 e 3.424/2006 do Banco Central do
Brasil, pelo período de 60 (sessenta) meses; pagamento de 100% (cem
por cento) dos fornecedores e prestadores de serviços ao Município,
com exclusividade; concessão à instituição contratada do direito de
disponibilizar aos servidores municipais empréstimos em consignação
na folha de pagamento, com a preferência no desconto/pagamento do
consignado, sem exclusividade, Abertura 20/12/2017 às 09:00 horas,
Rio Real -BA, 7 de dezembro de 2017.
EDENILSON ALVES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA
RETIFICAÇÃO
Referente Diário Oficial da União n. 222, seção 3 de
21/11/17 Aviso Julgamento TP Nº 002/2017 onde se lê R$
331.753,44(trezentos e trinta e três mil, setecentos e cinqüenta e três
reais e quarenta e quatro centavos). leia-se R$ 331.753,44(trezentos e
trinta e um mil, setecentos e cinqüenta e três reais e quarenta e quatro
centavos).Lícia Maria(Responsável pelas Publicações)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2017
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
20 de Dezembro de 2017, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado
sob o nº. 042/2017, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática, móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Assistência Social e Administração deste Município. 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 - BA, em 07 de Dezembro
de 2017.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR
DO BONFIM
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATO N° 2307/2017
PA. N° 3318/2017. Processo de Dispensa Emergencial N° 2925/2017.
Objeto: Contratação com a Empresa Lemonnier Benevides Jatobá
inscrito (a) no CNPJ n° 16.068.983/0001-38, situado na Av. João
Durval Carneiro, 321-A, Senhor do Bonfim - Bahia, para aquisição de
peças e acessórios para os veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, Senhor do Bonfim - BA, no período 17 de
novembro de 2017 à 31 de dezembro de 2017. O valor global R$
20.404,00 (vinte mil, quatrocentos e quatro reais), entendido este
como preço justo e suficiente conforme objeto deste instrumento.
Data da assinatura do contrato: 17/11/2017. Contratante: Município
de Senhor do Bonfim. Fundamento legal: Art. 24, V da Lei n°
8.666/93. Carlos Alberto Lopes Brasileiro, pela contratante e Lemonnier Benevides Jatobá pela contratada. Senhor do Bonfim, 17 de
novembro de 2017.

Senhor do Bonfim - BA, 6 de dezembro de 2017.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO.

Nº 235, sexta-feira, 8 de dezembro de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
DA CONQUISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE SRP 66/2017 SMS
O Município de Vitória da Conquista - BA, realizará o Pregão, do tipo menor preço por lote, objetivando o fornecimento de
fardamentos.
O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no
qual encontra-se o edital completo ou no site: www.pmvc.com.br.
Demais publicações estarão disponíveis no site www.dom.ba.gov.br .
Início da disputa eletrônica: 22/12/2017 às 14:30 min. Informações:
77-3429-7412/3429-7410
CERES NEIDE ALMEIDA COSTA
Secretária Municipal da Saúde

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3148/2017
AVISO DE RETIFICAÇÃO
Ratificação. PA Nº 3555/17.
O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado Bahia,
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram vencidas as formalidades da Lei no 8.666/93, em seu artigo 24, Inciso IV,
frente aos Processos Administrativos, Ratifica e Homologa a Dispensa por emergência, tombada sob os n° 3148/2017, originados dos
Processos Administrativo de nº 3555/17, almejando a contratação
direta da empresa: ELITON FELIX DOS SANTOS-EPP inscrita no
CNPJ sob o nº 13.506.590/0001-70 objetivando a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para atender à demanda do alunado da rede municipal de ensino do Município de
Senhor do Bonfim - BA, com o valor global de R$ 94.504,80 (noventa e quatro mil quinhentos e quatro reais e oitenta centavos) pelo
o prazo previsto de 30 (trinta) para a objeto acima menciona até a
conclusão do Processo licitatório.
Senhor do Bonfim - BA, 6 de dezembro de 2017.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO.
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3143/2017
Ratificação. PA Nº 3553/17.
O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado Bahia,
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram vencidas as formalidades da Lei no 8.666/93, em seu artigo 24, Inciso IV,
frente aos Processos Administrativos, Ratifica e Homologa a Dispensa por emergência, tombada sob os n° 3143/2017, originados dos
Processos Administrativo de nº 3553/17, almejando a contratação
direta da empresa: JOSE THADEU MACEDO SANTIAGO EIRELI
inscrita no CNPJ sob o nº 16.283038/0001-59 objetivando a aquisição
de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, para atender à
demanda do alunado da rede municipal de ensino do Município de
Senhor do Bonfim - BA, com o valor global de R$ 8.011,00 (oito mil
e onze reais) pelo o prazo previsto de 30 (trinta) para a objeto acima
menciona até a conclusão do Processo licitatório.
Senhor do Bonfim - BA, 6 de dezembro de 2017.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ARP Nº 9/2017-PMTF
Em conformidade com o disposto na Lei Federal nº
8.666/93, Art. 15, regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013, Lei
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, será realizada a Concorrência Pública/Registro de Preços Nº 009/2017-PMTF, no dia
11/01/2018 às 09:00 hs (nove horas) horário local, objetivando o
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa
especializada em serviços de recuperação asfáltica (tapa buraco) em
diversas ruas pavimentadas com asfalto, neste município.
Aos interessados o Edital estará a disposição, junto a COPEL, situado à Rua Carlos Mostardeiro, 31 - Jardim Caraipe - Teixeira de Freitas - Bahia, das 08:00h às 12:00 hs e no site
HTTP://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br, "transparência", "licitações",
"Processo Licitatório".
Teixeira de Freitas/BA, 7 de Dezembro de 2017.
MARIA RENILDE C. MACHADO
Presidente
CONCORRÊNCIA PÚBLICA ARP Nº 12/2017-PMTF
Torna publica, no dia 10/01/2018, 09hs, objeto o registro de
Preços, para futuras e eventuais contratações de sociedade empresarial especializada para fornecimento de madeiras, tais como, peças
de eucaliptos tratadas e imunizadas, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente deste Município, será necessário para realização de atividades de projetos de educação ambiental, cercamento de APP´s, restauração de canteiros, praças públicas e jardins de escolas municipais.
O Edital junto a COPEL, e no site HTTP://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br, "Processo Licitatório".
Teixeira de Freitas/BA, 7 de Dezembro de 2017.
MARIA RENILDE C. MACHADO
Presidente

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017120800196

Publicada no Diário Oficial da União nº 233, Seção 3, página
192, edição de quarta-feira 06/12/ 2017, informamos a todos os interessados a retificação da publicação do pregão eletrônico SRP nº
065/2017-SMS conforme segue:
onde lê-se: registro de preço para contratação futura de empresa objetivando a prestação de serviço de confecção de brindes para
atender a coordenação de suprimentos, junto à secretaria municipal de
saúde
leia-se agora: registro de preço para contratação futura de
empresa objetivando o fornecimento de equipamentos, para atender a
diretoria de atenção básica - DAB, proposta do fundo nacional de
saúde nº 13822.397000/1150-3, junto à secretaria municipal de saúde
Vitória da Conquista, 06/12/ 2017.
VALDIRENE ALVES MACEDO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Termo de Aditivo nº 001/2017 ao Contrato nº 023/2017, celebrado
entre o Município de Xique-Xique - Estado da Bahia e a empresa
MARGARIDA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA - ME, inscrita no
CNPJ (MF) n.º 00.583.717/0001-03, par fins de Majoração de R$
197.152,00 (cento e noventa e sete mil cento e cinquenta e dois reais)
ao valor original do contrato, conforme Art. 65, § 1º da Lei n.º
8.666/93. Xique-Xique - BA, 01 de dezembro de 2017.
Termo de Aditivo nº 001/2017 ao Contrato nº 088/2017, celebrado
entre o Município de Xique-Xique - Estado da Bahia e a empresa
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DE LAGOA
DE DENTRO E REGIÃO DA SERRA LTDA, inscrita no CNPJ
(MF) n.º 19.477.332/0001-90, par fins de Majoração de R$ 47.164,01
(quarenta e sete mil cento e sessenta e quatro reais e um centavo) ao
valor original contratual, conforme Art. 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93.
Xique-Xique - BA, 01 de dezembro de 2017.
Termo de Aditivo nº 001/2017 ao Contrato nº 082/2017, celebrado
entre o Município de Xique-Xique - Estado da Bahia e a empresa GC
DE QUEIROZ MERCADINHO LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob nº.
05.892.818/0001-80, par fins de Majoração de R$ 97.813,15 (noventa
e sete mil oitocentos e treze reais e quinze centavos) ao valor original
contratual, conforme Art. 65, § 1º da Lei n.º 8.666/93. Xique-Xique BA, 01 de dezembro de 2017.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.11.07.001
A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da Tomada de Preços Nº 2017.11.07.001 cujo objeto serviços
contratação de serviços especializados para reforço estrutural e reforma geral da edificação do prédio Casa do Saber Justiniano Serpa
na sede do Município. Empresa Habilitada: Newfort Construtora e
Prestadora de Serviços LTDA; Empresas Inabilitadas: Amazonas
Construções LTDA e Equilibra Construções LTDA - ME não atenderam aos itens; 4.2.5 c/c 4.1.1, Construtora Monte Carmelo LTDAEPP e LC PROJ. e Construções LTDA, não atenderam o item 4.2.6.
Fica concedido prazo recursal com fulcro no art. 109, I a da lei de
licitações vigente e caso não haja interposição de recurso fica marcada a data de abertura dos envelopes Propostas de Preços para o dia
20/12/2017 às 14h00min. Maiores informações junto a Comissão de
Licitação.
Aquiraz-CE, 6 de dezembro de 2017.
MARTA REJANE MARQUES PINHEIRO
Pela Comissão

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

