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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2018

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
19 de Janeiro de 2018, às 08:00 (oito) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o
nº. 003/2018, objetivando a contratação de empresa para fornecimento parcelado de Gás (GLP) para manutenção da Prefeitura Municipal e suas secretarias, no exercício de 2018. 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.

O município de Santana, por seu Presidente da CPL, torna
público que no dia 22/01/2018 às 09h30min, na Praça da Bandeira,
339 - Santana - BA, serão recebidas propostas relativas à Tomada de
Preços 001/2018, tendo como Objeto: Obras de reforma do Hospital
Municipal Dr. Francisco Flores, conforme descrito nos anexos no
Edital, que serão custeadas pelo Governo do Federal através do CONTRATO DE REPASSE CEF n.º CT 1028418-46.
Santana-BA, 4 de janeiro de 2018.
MAISA CRISTIANE NEVES DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Sebastião Laranjeiras-BA, 4 de janeiro de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 87/2017 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR
DO BONFIM

A Prefeitura Municipal de Santo Amaro - Bahia, torna público que, receberá na COPEL, situada na Praça da Purificação, s/n,
Prédio da Ordem Pública, Centro, Santo Amaro - BA, no dia 17 de
janeiro de 2018 às 08:00 horas, propostas devidamente lacradas para
Registro De Preço Para Futura E Eventual Contratação De Empresa
Especializada Para A Prestação De Serviços Com Produção, Ornamentação E Buffet Para Eventos Institucionais, Festivos, Culturais,
Cerimônias E Capacitações, Para O Município De Santo Amaro Bahia, Conforme Especificado No Termo De Referência Em Anexo.
O
Edital
estará
disponível
gratuitamente
no
site
https://doem.org.br/ba/santoamaro/editais. Santo Amaro - Bahia, 04
de janeiro de 2018. Informações através do telefone - (75) 3241-4970.
Email: licitasantoamaro2017@gmail.com.

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N o- 2/2017

PREGÃO PRESENCIAL N o- 90/2017 - SRP
A Prefeitura Municipal de Santo Amaro - Bahia, torna público que, receberá na COPEL, situada na Praça da Purificação, s/n,
Prédio da Ordem Pública, Centro, Santo Amaro - BA, no dia 17 de
janeiro de 2018 às 09:30 horas, propostas devidamente lacradas para
Registro De Preços Para Futura E Eventual Contratação De Empresa
Especializada Para A Prestação De Serviços De Locação, Montagem
E Desmontagem De Estrutura Para Eventos Institucionais, Festivos E
Culturais, Para O Município De Santo Amaro - Bahia. O Edital estará
disponível gratuitamente no site https://doem.org.br/ba/santoamaro/editais. Santo Amaro - Bahia, 04 de janeiro de 2018. Informações
através do telefone - (75) 3241-4970. Email: licitasantoamaro2017@gmail.com.
Santo Amaro-BA, 4 de janeiro de 2018.
JOSEMAR MARIO DE SOUZA ALMEIDA
Presidente da COPEL

Homologação/Adjudicação. PA. nº 1502/17.
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 na modalidade Concorrência Pública sob nº. 002/2017, Processo Administrativo nº. 1502/17, almejando a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com manutenção e conservação de vias e logradouros
públicos, com destinação final, tipo menor preço global, sob regime de
execução direta de empreitada por preços unitários, conforme legislação ambiental, do Município de Senhor do Bonfim-Ba. Sob- responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e concordando
com o julgamento da Comissão Permanente de Licitação, reconhece
como vencedora da contenda a empresa: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ Nº 34.405.597/000-76,
com o seguinte valor global: R$ 5.010.122,88 (cinco milhões, dez mil,
cento e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos). A Secretária Municipal de Infraestrutura, através de seu Secretario e respectiva equipe,
fica responsável pelas medidas cabíveis e indispensáveis objetivando a
ordem de serviços para execução do serviços de coleta, transporte e
destinação final dos resíduos sólidos, na sede e interior do Município
de Senhor do Bonfim/BA, com o seguinte valor global: R$
5.010.122,88 (cinco milhões, dez mil, cento e vinte e dois reais e
oitenta e oito centavos). Homologo o certame e Adjudico os serviços
licitados referentes ao Processo Administrativo nº 1502/17.
Senhor do Bonfim-BA, 4 de janeiro de 2018.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO
LARANJEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
DO RAMALHO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 1/2018

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
18 de Janeiro de 2018, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o
nº. 001/2018, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para
manutenção dos Programas Sociais e Manutenção das Cantinas das
Secretarias Municipais de Governo do Poder Executivo Municipal,
para o exercício de 2018. 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 - Bahia, em 04 de Janeiro de 2018.

A Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho - Ba torna
público Pregão Presencial nº001/2018, cujo objeto: Contratação de
empresa especializada para realização de evento festivo em comemoração ao Padroeiro São Sebastião nos Povoados de Boa Vista,
Agrovila 02, Fechadinha / Barauna e Genipapo nos dias 18, 19, 20 e
21 de Janeiro de 2018, no município, TIPO: menor preço por lote,
Que será realizado no dia 17/01/2018, às 08:00hs na sala de Licitação. Edital disponível no Site da Prefeitura e na Prefeitura Municipal, situada à Rua Acre, s/nº, Centro, de 2º a 6º feira das 08:00 às
13:00hs, fone (77) 3620 - 1198.

PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

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
18 de Janeiro de 2018, às 14:00 (catorze) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o
nº. 002/2018, objetivando a aquisição de material de higiene e limpeza, para manutenção das secretarias municipais de governo e serviços básicos de saúde, educação e assistência social, deste Município, para o exercício de 2018. 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 - Bahia, em 04 de Janeiro de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 2/2018

Serra do Ramalho-BA 4 de janeiro de 2018.
LEANDRO LULA SILVA ROCHA
Pregoeiro

Tipo: Menor Preço por Lote, Objeto: Prestação de serviços contínuos
de transporte escolar de alunos do ensino fundamental, ensino médio,
e universitários do município de Serrinha/BA. Sessão de Abertura:
17/01/2018 - Horário 09:00h; Local: Rua Campos filho, n°140 Centro - Serrinha/BA. Edital e demais informações: www.serrinha.ba.gov.br.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032018010500149

Serrinha-BA, 4 de janeiro de 2018.
EMERSON ROSA DOS SANTOS
Pregoeiro

ISSN 1677-7069
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS
DO BREJO VELHO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2018
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho torna público, abertura da licitação: Edital TP nº 001/2018 - Objeto: Contratação de
empresa para Execução de Serviços de Reforma de prédios escolares
da sede e interior do município de Tabocas do Brejo Velho, conforme
Edital. Abertura: 22.01.2018, às 09:00 hs O edital completo estará
disponível no site: tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. Informações e cadastramento, poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, na Praça
Municipal nº 86 - Centro.
Tabocas do Brejo Velho-BA, 4 de janeiro de 2018.
JOAQUIM JOSÉ MARQUES DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
EXTRATOS DE CONTRATOS
Extrato do Contrato 795/17. PA 284/17. TP 03/17. Contratante: PMU.
Contratada:
Construtora
Engeval
Eireli
EPP.
CNPJ
23.181.164/0001-68. Objeto: complementação de serviços de engenharia, visando a conclusão da obra de construção da quadra escolar
coberta, com vestiário, Termo de Compromisso PAC 2 10726/2014 FNDE. Valor Global: R$ 252.344,60. Dotações Orçamentárias: Unidade Orçamentária: 11.11 (Sec. Mun. de Educação, Esporte, Lazer e
Juventude) - Atividade: 1.130 (Construção e Revitalização de Quadra
Poliesportiva) - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 (Obras e Instalações) - Fonte de Recursos: 15 - Vigência: 12/12/17 a 12/10/18.
Assinatura: 12/12/17.
Extrato do Contrato 796/17. PA 285/17. TP 04/17. Contratante: PMU.
Contratada:
Construtora
Engeval
Eireli
EPP.
CNPJ
23.181.164/0001-68. Objeto: complementação de serviços de engenharia, visando a conclusão da obra de construção da quadra escolar
coberta, com vestiário, Termo de Compromisso PAC 2 05250/2013 FNDE. Valor Global: R$ 256.590,04. Dotações Orçamentárias: Unidade Orçamentária: 11.11 (Sec. Mun. de Educação, Esporte, Lazer e
Juventude) - Atividade: 1.130 (Construção e Revitalização de Quadra
Poliesportiva) - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 (Obras e Instalações) - Fonte de Recursos: 15 - Vigência: 12/12/17 a 12/10/18.
Assinatura: 12/12/17.
Extrato do Contrato 797/17. PA 287/17. TP 06/17. Contratante: PMU.
Contratada: L L Empreendimento ltda - EPP. CNPJ 12.835.287/000159. Objeto: reforma de Unidade Básica de Saúde, no Povoado de
Sítio do Tomaz, Proposta 134922410001/13-018 - CNES 6335543.
Valor Global: R$ 47.077,67. Dotações Orçamentárias: Unidade Orçamentária: 12.12 (Fundo Mun. de Saúde) - Atividade: 1.003 (Construção, Reforma, Ampliação de Unidade de Saúde) - Elemento de
Despesa: 4.4.90.51.00 (Obras e Instalações) - Fonte de Recursos: 23
- Vigência: 12/12/17 a 12/05/18. Assinatura: 12/12/17.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 3/2018-SEINFRA/CELOS
A Prefeitura Municipal de Aracati-CE comunica aos interessados que estará recebendo até às 08h30min do dia 24 de janeiro
de 2018, na Sala de Reuniões da Comissão Especial de Licitação de
Obras e Serviços de Engenharia, sito à Rua Coronel Alexanzito, N°
1.272, Bairro Farias Brito, Aracati-CE, a Documentação de Habilitação e Proposta de Preços para a Tomada de Preços N° 03/2018SEINFRA/CELOS, cujo Objeto: Serviços de Sinalização Turística. O
Edital poderá ser obtido junto a Comissão, no endereço acima, das
08h às 12h, nos dias úteis e no Site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.
Aracati-CE, 3 de janeiro de 2018.
MARIA DAS MESSE ROQUE DE OLIVEIRA
CHAGAS
Presidente da Comissão Especial de Licitação de
Obras e Serviços de Engenharia

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

Salvador, sexta-feira, 5 de janeiro 2018
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MAURO AKIN NASSOR

uma dieta restrita, sanduíche
light acompanhado de suco
detox. O salgado custa R$
3,50. Com suco, o lanche fica
por R$ 5.
Sandra já trabalhava por ali,
em frente à Secretaria da Segurança Pública da Bahia
(SSP-BA), no CAB. Quando
percebeu que a movimentação estava aumentando, partiu para o prédio vizinho, para
tristeza dos antigos fregueses.
“Eles sentem minha falta,
me procuram. Tive que colocar outra pessoa pra ficar lá,
mas não deu certo”,disse.
Abastecendo exclusivamente
os eleitores, ela chega a ganhar duas vezes mais. Para os
antigos clientes, um recado:
“Só volto pra lá depois do dia
31”.
O movimento deve continuar intenso até o prazo final:
são esperados 880 mil eleitores, de acordo com o TRE-BA.
O número é dos que ainda não
se cadastraram e devem regularizar a situação. Quem não
fizer o recadastramento terá o
título cancelado, o que implica em não poder votar nas
próximas eleições, além de ficar impedido de obter passaporte, tomar posse em concurso público e receber auxílios do governo, como o Bolsa
Família.

Para fazer a biometria, é
preciso ter em mãos documento original com foto e
comprovante de residência
atualizado.
PRECAVIDO
O motorista Pedro Antônio
Santana, 57, levou uma cadeira no porta-malas do carro.
Embora more em São Felipe,
no Recôncavo, há três anos, o
cartório eleitoral do motorista
ainda é em Salvador.
Ontem, após chegar à cidade com a família, Pedro seguiu
direto para o CAB, só para espiar o movimento. Se assustou
com o que viu. Ele, que não é
besta nem nada, além da cadeira, levou um isopor para
deixar frescos o sanduíche e a
água.
Além da sede do TRE, o cidadão também pode fazer o
recadastramento nos postos
Estação Pirajá do Metrô, com
atendimento espontâneo, das
7h às 12h, por senha; e SAC
Barra, das 9h às 13h, sendo
obrigatório agendar no site do
SAC.
Os postos voltaram a funcionar anteontem e agora a
sede do TRE-BA vai atender
somente por demanda espontânea, exceto eleitores que
agendaram o atendimento
antes do dia 1º. Não haverá novas vagas.
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Eu estava
aqui
fazendo a
minha
biometria,
quando
reparei que
as pessoas
precisavam
de um lugar
para sentar
e eu de
dinheiro
Rogério
Cardoso
48 anos, pedreiro,
agora aluga cadeiras

Eles sentem
minha falta.
Tive que
colocar
outra
pessoa pra
ficar lá, mas
não deu
certo. Só
volto pra lá
depois do
dia 31
Sandra
Lima
31 anos, vende lanches em frente à
SSP, mas mudou de
endereço por hora
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ANO XII | N º 910

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018

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 19 de
Janeiro de 2018, às 08:00 (oito) horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão
Presencial, autuado sob o nº. 003/2018, objetivando a contratação de empresa para fornecimento
parcelado de Gás (GLP) para manutenção da Prefeitura Municipal e suas secretarias, no exercício de
2018. 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) 36682243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com.

Sebastião Laranjeiras - Bahia, em 04 de Janeiro de 2018.

Igor Muriel Lopes e Silva
Pregoeiro Municipal

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 1015-FEC8-95DF-365A.

