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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019

O Município de Santa Luzia - Bahia, realizará licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇO N°004/2019, objetivando a contratação de empresa para executar obra de adequação
de estradas vicinais da Zona Rural do município de Santa Luzia, conforme Contrato de
Repasse nº 01018943-54/2014. A sessão pública acontecerá no dia 21 de junho de 2019, às
9h, na sede da Prefeitura Municipal. Edital disponível, a partir de 05 de junho de 2019, no
Portal da Transparência (http://santaluzia.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo/-/-/-
/2018/0/683). Informações gerais através do site www.santaluzia.ba.io.org.br, no Paço
Municipal ou pelo tel. (73) 3628-1636.

Santa Luzia-BA, 3 de junho de 2019.
GERVAN CLÁUDIO CAMPOS DE ALMEIDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA) torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação pública, modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço/menor lance, tendo como objeto a Locação de máquinas e Veículos pesados,
destinados a recuperação das estradas da Zona Rural, bem como para o desenvolvimento
das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos deste Município. Data:
17 de junho de 2019, às 09h:00min, horário de Brasília/DF. Local: Setor de Licitações, no
prédio da Prefeitura, situado à Trav. Prof.ª Helena Figueira, s/nº, em Santa Rita de Cássia-
BA. Cópia deste Edital poderá ser obtido gratuitamente no endereço citado; Outras
informações: http://santaritadecassia.ba.gov.br/ ou pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313.

Em 4 de junho de 2019.
JOÃO FRANCISCO PEREIRA NEVES DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2019

A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial n° 022/2019 Registro de Preço para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços na área de filmagens, Produção de Vídeo, com
dedicação exclusiva de mão de obra e locação de material, o que inclui captação de imagens,
edição e finalização, direcionada a produção e gravação de conteúdos para atender as
demandas da Prefeitura Municipal de São Desidério. A entrega e abertura das propostas serão
no dia 18 de junho de 2019, às 08:15 (oito horas e quinze 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.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019

A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial n° 023/2019 Registro de Preço para Contratação de empresa
para aquisição de fogos de artifício e shows pirotécnico. A entrega e abertura das propostas
serão no dia 18 de junho de 2019, às 14:15 (catorze horas e quinze 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.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019

A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na
modalidade Tomada de Preço n° 002/2019 para contratação de empresa especializada no ramo
da construção civil/ pavimentação, pelo regime de empreitada global para execução da obra -
construção de muros em alvenaria e gradis metálicos nas creches da sede e do distrito de sítio

grande, no município de São Desidério-BA. A entrega e abertura das propostas serão no dia 26
de junho de 2019, às 08:15 (oito horas e quinze 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, 4 de Junho de 2019.
MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CARTA-CONVITE Nº 1/2019

PROC. ADM: 036/2019. Objeto: Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para
revitalização da Praça José Ramos no município, conforme especificações e quantitativos
estimados no Edital e seus anexos. Vencedora: Construsete Construtora Ltda, CNPJ
13.438.063/0001-76, com valor ofertado de R$319.633,80. Nos termos do parecer jurídico, fica
homologada e adjudicada o objeto desta licitação, para que produza seus efeitos jurídicos.

São Félix-BA, 4 de junho de 2019.
ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 6/2019 - SMS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ torna público que abriu Licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 006/2019 - SMS, tipo menor preço global, cujo objeto
é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, a ser
realizada no dia 17 de junho de 2019, às 08h, na Sala da Comissão Permanente Central de
Licitação. Os interessados terão acesso ao Edital e informações adicionais com a CPCL,
situada na Praça Coronel Luiz Ventura, nº 16, Centro, São Sebastião do Passé - Bahia, das
08h às 17h - Telefone (71) 3655-8000 e através do site:
www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/publicacoes.

PREGÃO PRESENCIAL N° 7/2019 - SMS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ torna público que abriu Licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 007/2019 - SMS, tipo menor preço global, cujo objeto
é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES

ODONTOLÓGICOS (CEO), DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, a ser realizada no
dia 17 de junho de 2019, às 10h, na Sala da Comissão Permanente Central de Licitação. Os
interessados terão acesso ao Edital e informações adicionais com a CPCL, situada na Praça
Coronel Luiz Ventura, nº 16, Centro, São Sebastião do Passé - Bahia, das 08h às 17h -
Telefone (71) 3655-8000 e através do site:
www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/publicacoes.

SANDERSON ANGELO PEREIRA SANTOS
Pregoeiro

TOMADA DE PREÇOS N° 3/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ torna público que
abriu Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 003/2019, tipo menor preço, cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)
PRAÇA DE EVENTOS NO BAIRRO HUMILDES - ETAPA 1, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
DO PASSÉ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 783342/2013 FIRMADO COM A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, a ser realizada no dia 03 de julho de 2019, às 08h, na Sala da
Comissão Permanente Central de Licitação. Os interessados terão acesso ao Edital e
informações adicionais com a CPCL, situada na Praça Coronel Luiz Ventura, nº 16, Centro,
São Sebastião do Passé - Bahia, das 08h às 17h - Telefone (71) 3655-8000 e através do site:
www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/publicacoes.

ROSA AVELINA VIDAL DE MENEZES
Presidente CPCL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019
Repetição

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 Junho de 2019, às 11:00 (onze) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº. 014/2019,
objetivando a contratação de serviços especializados em assessoria e consultoria em gestão
de convênios junto as Secretarias Municipais de Sebastião Laranjeiras. Tipo Menor Preço
Por 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.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019 - SRP

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 18 de Junho de 2019, às 14:00 (catorze) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº. 017/2019,
objetivando a formação de registro de preços com a finalidade de contratação de serviços
de fornecimento de refeições, para funcionários e técnicos a serviço desta prefeitura e
pacientes a procura de tratamento médico, no âmbito deste Município e do Município de
Guanambi - BA. 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 junho de 2019.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

DESPACHO DE 28 DE MAIO DE 2019

DISPENSA Nº 0816/2019. PA Nº 0956/19.
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 art. 24, Inciso IV, com as modificações trazidas pelas Leis nos 8.883/94 e 9.648/98,
frente ao processo administrativo com contratação direta por Dispensa de licitação,
tombado sob n° 0816/2019, originado através do Processo Administrativo nº 0956/19,
Ratifica e Homologa que tem por objeto a contratação de empresa técnica especializada na
área de consultoria contábil, em especial nas áreas de planejamento orçamentário,
contabilidade aplicada ao setor público, tesouraria e controle interno, com
acompanhamento no despacho de processos administrativos, na emissão de pareceres e
orientação no cumprimento das normas legais e na formalidade correta dos procedimentos
administrativos, para a administração direta da Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim-
Ba, incluindo os Fundos especiais.

CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13 E 14/2019 - SRP

O Pregoeiro da PMSD após análise da Proposta de Preço, documentos de
habilitação, conforme Leis Federais 10520/02 e 8666/93, disposições dos Editais do: Pregão
Presencial (SRP) 13/2019. Objeto: aquisição de material de construção em geral, elétrico e
hidráulico, para atender demanda municipal, tendo como critério de julgamento menor
preço por lote declara vencedoras: Neris Produtos Veterinários e Materiais de Construção
Ltda CNPJ 14325898/0001-82 Lote 01 valor global R$ 448.258,90, lote 03 valor global R$
110.500,00, lote 04 valor global R$ 61.000,00; Mariene de Souza Oliveira & Cia-ME CNPJ
04281682/0001-09 Lote 02 valor global R$ 137.605,00; Oscar Pereira Campos ME CNPJ
17531939/0001-85 lote 05 valor global R$ 320.000,00. Pregão Presencial (SRP) 14/2019.
Objeto: Aquisição de móveis p/ escritório, eletrodomésticos, eletroeletrônicos,
condicionadores de ar p/ atender demanda municipal tendo como critério de julgamento
menor preço por lote declara vencedoras: Gaus Ind e Comércio Ltda CNPJ 10588756/0001-
57 lote 01 valor global R$ 120.000,00; Mario Santos de Souza-ME CNPJ 09046660/0002-69
lote 02 valor global R$ 32.000,00, lote 03 valor global 52.000,00, Edmar de AraujoPereira-
ME, CNPJ 07631741/0001-10 lote 04 valor global R$ 96.000,00.

Serra Dourada -BA, 4 de junho de 2019.
CARLOS MARQUES RODRIGUES

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2019

Contrato nº 046/2019. Proc. Adm. nº. 027/2019 PP nº 019/2019. Contratante: Município de

Sobradinho/BA. Contratada: C.A de Oliveira Nascimento-ME - CNPJ 13.344.238/0001-86.

Assinatura: 29/05/2019. Objeto: aquisição de kits didáticos para melhoria de  proficiência em

Língua Portuguesa e Matemática, com vistas à melhoria do desempenho de estudantes do

ensino fundamental (anos iniciais e anos finais) na Prova Brasil, em atendimento ao Termo de

Compromisso PAR nº. 201803698-8 (Iniciativa 90 - PAR/MEC). Valor global: R$ 259.120,00

(duzentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte reais). Vigência: 06 meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

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

REGIME DE PRISÃO Em dois
pareceres encaminhados ao
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o Ministério Público
Federal (MPF) afirma que o
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) já pode
progredir para o regime se-
miaberto - quando o conde-
nado sai da prisão para tra-
balhar durante o dia e retor-
na à noite. O entendimento é
de que o tempo que o petista
já cumpriu em na Polícia Fe-
deral de Curitiba (1 ano, 1
mês e 28 dias) deve ser des-
contado da pena de 8 anos,
10 meses e 20 dias imposta
pelo STJ em abril.

Para a subprocurado-
ra-geral da República Aurea

Maria Etelvina Nogueira
Lustosa Pierre, o STJ deve
discutir uma eventual pro-
gressão de pena a Lula. Os
pareceres foram dados na
semana passada, em análise
de recursos movidos pela
defesa do petista contra a
sentença da Quinta Turma
do STJ. Os advogados do
ex-presidente haviam apon-
tado uma omissão quanto ao
cumprimento da pena e pe-
diam eventual progressão
para o regime aberto.

A subprocuradora-geral é
a mesma que, em setembro
de 2017, deu parecer favorá-
vel ao pedido de suspeição
do então juiz da 13ª Vara Cri-
minal de Curitiba, Sergio

MPF diz que Lula pode ir para o semiaberto
Moro, feito pela defesa de
Lula. Dois meses antes, Mo-
ro, hoje ministro da Justiça e
Segurança Pública, havia
condenado o petista.

De acordo com o Código
Penal, condenados a penas
menores que 8 anos (sendo
réus primários, com resi-
dência fixa) têm direito ao
regime semiaberto. Além
disso, a Lei de Execução Pe-
nal prevê a progressão para
um regime menos rigoroso
quando o preso tiver cum-
prido pelo menos um sexto
da pena e apresentar bom
comportamento.

Condenado em terceira ins-
tância na Lava Jato, no caso
do triplex do Guarujá, Lula

está preso desde 7 de abril de
2018. Ele, no entanto, é réu
em outras sete ações penais -
entre elas, a do sítio de Ati-
baia, em que foi condenado a
12 anos e 11 meses pela juíza
Gabriela Hardt em janeiro. O
Tribunal Regional Federal da
4ª Região (TRF-4) ainda não
julgou esse caso na segunda
instância, o que pode afetar
uma eventual mudança de re-
gime do ex-presidente.

Para a defesa de Lula, co-
mo não há estabelecimento
prisional que garanta segu-
rança para que ele saia e vol-
te todo dia, os advogados
querem que a mudança para
o regime aberto, no qual
cumpriria pena em casa.

Protesto em Brasília
ÍNDIOS BAIANOS
PEDEM DEMARCAÇÃO

Índios baianos de diversas tribos e etnias protestam em fren-
te a Praça dos Três Poderes em Brasília, ontem, por melhorias
na Educação e Saúde e pela demarcação dos territórios indí-
genas no estado FOTO DE ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Lava Jato oferece
denúncia contra
Jucá por propina
de R$ 1 milhão
TRANSPETRO O Ministério
Público Federal (MPF) do
Paraná denunciou o ex-se-
nador e atual presidente do
MDB, Romero Jucá (RR), e o
ex-presidente da Transpetro
Sérgio Machado pelo crime
de corrupção em esquema
mantido na subsidiária da
Petrobras. Segundo o MPF,
Jucá recebeu propina de pelo
menos R$ 1 milhão em 2010
sobre quatro contratos e sete
aditivos celebrados entre a
Galvão Engenharia e a
Transpetro.

De acordo com a força-ta-
refa da Lava Jato, a Galvão
Engenharia, “com o objetivo
de continuar recebendo
convites para participar das
licitações da estatal”, paga-
va propinas de 5% do valor
de todos os contratos com a
subsidiária da Petrobras “a
integrantes do MDB que
compunham o núcleo de
sustentação” de Machado,
que se tornou delator.

Machado foi indicado e
mantido no cargo por Jucá e
integrantes do MDB e, de
acordo com o MPF, tinha “a
função de arrecadar propi-
nas para os padrinhos políti-
cos”. A defesa de Jucá afir-
mou que a delação de Ma-
chado não tem “credibilida-
de”. “Acreditar que ele fala-
va em nome do ex-senador
só pode ser imputado a esta
sanha punitiva que tem des-
moralizado a Lava Jato”,
disse o advogado Antônio
Carlos de Almeida Castro.

FACHIN DEFENDE
CÚPULA DO PP NO
BANCO DOS RÉUS

‘QUADRILHÃO’ Relator da
Operação Lava Jato no Su-
premo Tribunal Federal
(STF), o ministro Edson Fa-
chin votou ontem para tor-
nar réus pelo crime de orga-
nização criminosa o líder da
maioria na Câmara, Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB), os
deputados Arthur Lira
(PP-AL) e Eduardo da Fonte
(PP-PE), além do senador
Ciro Nogueira (PP-PI), todos
arrolados no caso conhecido
como “Quadrilhão do PP”.

O julgamento, no entanto,
foi suspenso, e os outros
quatro integrantes da Se-
gunda Turma do STF não
puderam votar. Os ministros
optaram por não continuar a
análise da denúncia em fun-
ção da ausência do decano
Celso de Mello na sessão.

Caso mais dois ministros
acompanhem Fachin, quan-
do o julgamento for retoma-
do, os parlamentares res-
ponderão a uma ação penal
no STF, sob acusação de ar-
recadar propina na Petro-
bras, Caixa Econômica e Mi-
nistério das Cidades.

Cheguei a
um acordo
com o juiz
Luís Eduardo
Sacarabelli
onde eu
reconheço que
na época fui
desrespeitoso
como ele. Caso
encerrado.
Alexandre
Frota
Deputado federal pelo PSL de São Paulo, ao
comentar o acordo para pagar de multa de
R$ 25 mil ao magistrado e se retratar por ter
afirmado que ele julgava ‘com a bunda’
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LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL

Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras. 
Rua Dois de Maio, 453, Centro, Sebastião Laranjeiras - BA, CEP: 46.450-000 

CNPJ.: 13.982.616/0001-57               Fone/Fax.: (77) 3668 2243 / 3668 2163 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial SRP - Nº. 017/2019 

 
 

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 18 de Junho de 2019, às 14:00 (catorze) horas, na sede da Prefeitura Municipal, 

licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº. 017/2019, objetivando a formação 

de registro de preços com a finalidade de contratação de serviços de fornecimento de 

refeições, para funcionários e técnicos a serviço desta prefeitura e pacientes a procura de 

tratamento médico, no âmbito deste Município e do Município de Guanambi - BA. 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 Junho de 2019. 

 
 
 

Igor Muriel Lopes e Silva 
Pregoeiro Municipal 
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