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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2019

Aquisição de medicamentos em caráter temporário para atender as necessidades do
Hospital Municipal Eduardo Gomes Brito até a conclusão do processo licitatório.
CONTRATADA: MEDICAL FARMA COMERCIO EIRELI. VALOR: R$ 16.959,51. DOTAÇÃO:
23001 - 2036, 2040 - 33.90.30 - 02, 14. VIGÊNCIA: 23/01/2019 a 22/03/2019. Data da
assinatura 23 de Janeiro de 2019.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ao vigésimo terceiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove, por determinação
do Excelentíssimo Senhor José Florin Lima Santos, Prefeito de Santanópolis - Ba, em
cumprimento à Lei 8.666/93, após ratificação, publica-se na Imprensa Oficial do
Município o Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2019, tendo como objeto:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARATER TEMPORÁRIO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL EDUARDO GOMES BRITO ATÉ A CONCLUSÃO
DO PROCESSO LICITATÓRIO. Valor Global: R$ 16.959,51 (Dezesseis mil novecentos e
cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), Contratada; MEDICAL FARMA
COMERCIO - EIRELI, CNPJ nº 01.015.934/0001-60 - Dotação Orçamentária: 23001 -
2036, 2040 - 33.90.30 - 02, 14. Base Legal Art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS. Estado da Bahia, em 23 de janeiro de
2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Dispensa de licitação
O Prefeito Municipal de Santanópolis, Bahia, no uso de suas atribuições

legais, após pareceres favoráveis da Comissão Permanente de Licitações e da
Procuradoria Jurídica do Município, resolve: Autorizar a contratação para aquisição de
medicamentos em caráter temporário para atender as necessidades do Hospital
Municipal Eduardo Gomes Brito até a conclusão do processo licitatório. Empresa:
MEDICAL FARMA COMERCIO EIRELI, CNPJ nº 01.015.934/0001-60. Valor Global:
R$16.959,51 (Dezesseis mil novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um
centavos). Dotação Orçamentária: 23001 - 2036, 2040 - 33.90.30 - 02, 14. Base Legal
art. 24, inciso II, combinado com art. 23, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, através do processo de Dispensa de Licitação nº 004/2019, bem como
resolve, homologar e Adjudicar o referido processo, determinando assim, o empenho
global em nome da referida no valor acima mencionado.

Santanopólis-BA, 23 de janeiro de 2019.
JOSÉ FLORIN LIMA SANTOS

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO torna público que realizará
procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preço nº 001/2019, destinado a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRAS DE PAVIMENTAÇAO A
PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NAS RUAS DO BAIRRO CAMINHO DO OESTE NESTE
MUNICIPIO com abertura do certame prevista para o dia 21 de fevereiro de 2019, às
08:30 horas, na sede da Secretaria de Administração. Edital e informações disponíveis
na sede Prefeitura, ou pelo e-mail santoestevaoprefeitura@yahoo.com.br Amanda
Rodrigues de Brito/Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Santo Estevão, 5 de fevereiro de 2019
ROGERIO DOS SANTOS COSTA

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2019 - SRP

"A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial n° 005/2019 Registro de Preços para
contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, para atender
demanda do Programa Municipal de Segurança Alimentar "Prato Cheio" e Benefícios
Eventuais, instituído pela lei 016/2007 de 12 de dezembro de 2007, vinculado à
Secretaria Municipal de Assistência Social. A entrega e abertura das propostas serão no
dia 19 de fevereiro de 2019, às 08:30 (oito horas e trinta minutos), na sede da
Prefeitura Municipal situada à Praça Emerson Barbosa, nº 01, centro, São Desidério-BA .
Edital estará à disposição dos interessados no site www.saodesiderio.ba.gov.br.
Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2145.

São Desidério - BA, 5 de fevereiro de 2019.
MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2019 - SRP

"A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial n° 006/2019 Registro de Preços para
contratação de empresa para execução de serviços de retífica de motores, bombas e
bicos injetores com substituição de necessário de peças como: unidades injetoras, eixo
de acionamento, kits de reparo das bombas, elementos dos bicos, sensores diversos e
etc, dos veículos automotivos, máquinas pesadas diversas e motores estacionários
pertencentes ao município e contratação de horas/homem para serviços de
manutenção preventiva e corretiva de pás carregadeiras, motoniveladora, rolo
compactador, retroescavadeiras e maquinas em geral de todas as marcas. A entrega e
abertura das propostas serão no dia 19 de fevereiro de 2019, às 14:30 (catorze horas
e trinta minutos), na sede da Prefeitura Municipal situada à Praça Emerson Barbosa,
nº 01, centro, São Desidério-BA. Edital estará à disposição dos interessados no site
www.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2145.

São Desidério - BA, 5 de fevereiro de 2019.
MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2019

A CPL, torna público que às 09:00h do dia 15/02/2019, acontecerá o PP nº
007/2019, objetivando a contratação de empresa do ramo para RP na prestação de
serviços e produção de material gráfico para atender as necessidades das Secretarias do
Município de São José do Jacuípe - Bahia. Informações na sede da Prefeitura localizada na
Av. José Vilaronga Rios, s/n, Centro, Nesta, das 08:00 às 12:00h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2019

A CPL, torna público que às 13:30h do dia 15/02/2019, acontecerá o PP nº
008/2019, objetivando a contratação de empresa do ramo para RP no fornecimento de
serviços funerários para eventual necessidade da Sec. de Assistência Social do Município de
São José do Jacuípe - Bahia. Informações na sede da Prefeitura localizada na Av. José
Vilaronga Rios, s/n, Centro, Nesta, das 08:00 às 12:00h.

São José do Jacuipe-BA, 5 de fevereiro de 2019
ALEXSANDRO SANTOS ARAÚJO

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2019

Fornecimento de peças a serem utilizadas na manutenção de veículos pesados
deste Município. Sessão: 19/02/2019, às 09hs. Edital: Na Sede da Prefeitura ou através do
e-mail: licitacao.sapeacu@gmail.com. Telefone: (75) 3627 2136.

Sapeaçu-BA, 5/ de fevereiro de 2019
WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019

O Pregoeiro realizará dia 21.02.19, às 10:30hs, Prç. Rui Barbosa, 29, Centro,
Licitação M.PP 04.19 - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de pessoa
jurídica especializada para complementação na aquisição de kits didáticos destinados à
atender aos alunos e professores do ensino fundamental e ensino infantil da rede pública
do Município de Saúde/BA. Edital e anexos disponíveis, das 08 às 12hs, na sede da PM.
Divulgação dos outros atos no DOM - site: www.saude.ba.gov.br.

GILBERTO CARVALHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2019

O Pregoeiro realizará dia 22.02.19, às 09:30hs, Prç. Rui Barbosa, 29, Centro,
Licitação M.PP 05.19 - contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais
permanentes (ventiladores) em atendimento ao programa PAR, Recurso Federal. Edital e
anexos disponíveis, das 08 às 12hs, na sede da PM. Divulgação dos outros atos no DOM -
site: www.saude.ba.gov.br.

GILBERTO CARVALHO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019

A CPL realizará dia 21.02.19, às 104hs, Prç. Rui Barbosa, 29, Centro, Licitação
M.TP 01.19 - contratação de empresa especializada serviços de obras e engenharia para
conclusão da obra de construção de uma Creche Municipal, Projeto Proinfância Tipo 1,
Recurso Federal. Edital e anexos disponíveis, das 08 às 12hs, na sede da PM. Divulgação
dos outros atos no DOM - site: www.saude.ba.gov.br.

GILBERTO CARVALHO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras-BA, designado por
ato do Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal nº. 10.520/02, comunica aos
interessados que fará realizar no dia 19 de Fevereiro de 2019, às 08:00 (oito) horas, na
sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº.
007/2019, objetivando a Contratação de Pessoa Jurídica (Empresa) e/ou Pessoa Física para
Prestação de Serviços de Transporte Escolar (incluindo motorista). Tipo Menor Preço POR
ROTA. 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 05
de Fevereiro de 2019.

IGOR MURIEL LOPES E SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 022/2018. CONTRATADO (A): TEIXEIRA E ADORNO LTDA-ME, CNPJ:
19.604.603/0001-20. OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO
BAIRRO DO ZITÃO. PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DA OS. DATA
DE ASSINATURA: 15.01.2019. VALOR GLOBAL: R$ 404.215,80 (Quatrocentos e quatro mil
duzentos e quinze reais e oitenta centavos).

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2018

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO o resultado
da TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2018 e ADJUDICO seu objeto: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DO ZITÃO, em favor da licitante vencedora: TEIXEIRA E
ADORNO LTDA-ME, CNPJ: 19.604.603/0001-20. Valor Global: R$ 404.215,80 (Quatrocentos
e quatro mil duzentos e quinze reais e oitenta centavos).

Ubaitaba-BA, 10 de janeiro de 2019.
SUELI CARNEIRO DA SILVA CARVALHO

Prefeita
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DESCONTROLE A Polícia Mi-
litar do Ceará investiga uma
denúncia de agressão poli-
cial contra um casal durante
uma abordagem ocorrida no
bairro Lagamar, em Fortale-
za, perto da área onde ocor-
ria um pré-Carnaval. Se-
gundo vídeo enviado ao site
G1, anteontem, por uma tes-
temunha, em determinado
momento da abordagem, os
PMs utilizaram um chicote
para bater em uma garota.

Ontem, a Secretaria da
Segurança Pública do Ceará
divulgou nota informando o
afastamento dos dois PMs.

Em entrevista ao G1, a ga-
rota, que sofreu os golpes de
chicote nas costas, nos bra-
ços e pernas, disse que os
policiais abordaram ela e o
namorado, mandando-os
sair do carro e se ajoelhar no
asfalto. “Foi um ataque co-
varde, chegaram batendo,
não quiseram nem saber
quem a gente era. Foram to-
talmente despreparados”,
contou a garota à reporta-

gem do site.
“Pararam a gente e man-

daram sair do carro. Depois
mandaram ficar de joelhos e
começaram a me chamar de
vagabunda. Puxaram meu
cabelo e disseram que eu não
prestava para nada”, acres-
centou a vítima, que não
quis se identificar com medo
de sofrer represálias.

Ainda segundo a jovem, os
policiais devem ter confun-
dido ela e o namorado com
alguém que estava no
pré-Carnaval e praticou al-
gum delito na festa.

PMs dão chicotadas
em casal no Ceará e
são afastados

Foi um ataque
covarde, chegaram
batendo, não
quiseram nem
saber quem a gente
era Vítima
A jovem, que preferiu não ter o nome
divulgado, contou ao site G1 que os policiais
mandaram ela e o namorado saírem do carro

Mais de 50
policiais são
denunciados por
ligação com PCC
SÃO PAULO O Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo
(MP-SP) denunciou, ontem,
53 policiais militares (PMs)
acusados de ter ligação e fa-
vorecer a facção criminosa
Primeiro Comando da Capi-
tal (PCC). De acordo com a
denúncia, os PMs eram inte-
grantes do 22º Batalhão da
Polícia Militar, no Jardim
Marajoara, Zona Sul da capi-
tal. Eles foram alvo da Ope-
ração Ubirajara, deflagrada
em dezembro do ano passa-
do. Segundo o MP, os poli-
ciais denunciados
permitiam o tráfico de dro-
gas no território abrangido
pelo batalhão e passaram a
integrar o PCC. Em nota, a
Secretaria da Segurança Pú-
blica de São Paulo (SSP) dis-
se que não compactua com
desvios de conduta dos poli-
ciais e apura todas as ocor-
rências. “A denúncia do MP
corrobora o trabalho de in-
vestigação realizado pela
Corregedoria da PM, inicia-
do em fevereiro de 2018”.

STF PUNE JUÍZA EM
CASO DE GAROTA
PRESA COM ADULTOS

CELA DE HOMENS O Supre-
mo Tribunal Federal decidiu,
ontem, manter a decisão do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que afastou de suas
funções a juíza Clarice Maria
de Andrade. Em 2007, ela foi
acusada de manter uma
adolescente de 15 anos presa
em uma cela com 30 homens
adultos, em Abaetetuba, no
Pará. O colegiado julgou re-
curso da União contra a de-
cisão individual do ministro
Marco Aurélio, que suspen-
deu a decisão do CNJ, profe-
rida em 2016. Por 4 votos a 1,
o STF entendeu que a puni-
ção do CNJ se adequava à
gravidade do caso.

MS: ‘CRIANÇA SEM
MARCA NÃO PRECISA
REFAZER BCG’

SAÚDE Crianças que não
apresentam cicatriz vacinal
após receberem a BCG (con-
tra a tuberculose) não preci-
sam ser revacinadas. A reco-
mendação foi divulgada, on-
tem, pelo Ministério da Saú-
de. Por meio de nota, a pasta
informou que estudos com-
provaram a eficácia da vaci-
na também em crianças que
não ficam com cicatriz após
a vacinação. A orientação,
segundo o governo federal,
foi encaminhada aos estados
e municípios desde a sex-
ta-feira (1º). De acordo com
o MS, a principal maneira de
prevenir a tuberculose em
crianças é por meio da BCG.

CRATERA ENGOLE CARROS EM SÃO PAULO

ZONA NORTE O solo cedeu e
abriu uma grande cratera no
estacionamento do conjunto
habitacional Cingapura, si-
tuado na Avenida Zaki Nar-
chi, no Carandiru, Zona
Norte de São Paulo, na ma-
drugada de ontem. De acor-
do com o Corpo de Bombei-
ros, o desmoronamento pro-
vocou uma fissura de 50 me-
tros de comprimento, 5 me-
tros de largura e 2 metros de
profundidade. Quatro carros
caíram na fenda, mas não
houve vítimas. Em 2016, o
rompimento de uma galeria

provocou a abertura de outra
cratera, com cerca de 20
metros de comprimento, na
área de lazer do mesmo con-
junto habitacional. Cerca de
cinco anos antes, em 2011,
os moradores do Cingapura
Zaki Narchi organizaram um
protesto após uma decisão
judicial que ordenava a reti-
rada dos moradores do local.
Na época, a Companhia Am-
biental do Estado de São
Paulo (Cetesb) apontou para
a existência de gás metano
no subsolo do terreno, com
risco de explosão.

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

Fenda em condomínio tem 50 metros, segundo o Corpo de Bombeiros
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2019 

 

 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras-BA, designado por ato do 

Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal nº. 10.520/02, comunica aos interessados que fará 

realizar no dia 19 de Fevereiro de 2019, às 08:00 (oito) horas, na sede da Prefeitura Municipal, 

licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº. 007/2019, objetivando a 

Contratação de Pessoa Jurídica (Empresa) e/ou Pessoa Física para Prestação de Serviços 

de Transporte Escolar (incluindo motorista). Tipo Menor Preço POR ROTA. 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 05 de Fevereiro de 2019. 

 

 

 

Igor Muriel Lopes e Silva 

Pregoeiro Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITAÇÕES 

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código C601-A8F5-51C2-06E4.
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