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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
os
PREGÕES PRESENCIAIS N15, 16 E 17/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018. Objeto: Aquisição de diversos materiais diversos
(lâmpada, poste, reator, luminária, entre outros), para manutenção da
iluminação pública em todo Município de Rio de Contas-Ba. Abertura: 19.02.2018, às 08h:00. Edital disponível no prédio da Prefeitura,
das 08h/12h.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. Objeto: Contratação de empresa para confecção
de impressos gráficos, adesivo, banner, faixa, cartaz, carimbos e outros, para atender a demanda da Administração Municipal. Abertura:
19.02.2018, às 11h:00. Edital disponível no prédio da Prefeitura, das
08h/12h.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo
(GLP) para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal. Abertura: 19.02.2018, às 15h:00. Edital disponível no prédio da Prefeitura, das 08h/12h.
PAULO RICHARDSON BATISTA SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO PIRES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018
Torna público que no dia 20 de fevereiro de 2018, às 08:15
Hs (oito horas e quinze minutos) na sede da Prefeitura Municipal de
Rio do Pires, serão recebidas as propostas relativas ao Edital de
Pregão Presencial de nº 007/2018, tendo como objetivo a prestação de
serviços com transporte escolar para atender os alunos matriculados
da rede publica de ensino, municipal e estadual, para o exercício de
2018. O Edital completo poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura
Municipal de Rio do Pires/Ba no horário de 8:00 ás 12:00.
Rio do Pires-BA, 1º de fevereiro de 2018.
ANTONIO MATTEUS MARTINS BRAGA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018
Torna público que realizará procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 013/2018, destinado a Contratação De
Empresa Para Fornecimento Combustiveis E Lubrificantes Para Atender As Necessidades Dos Veiculos Que Compõem A Frota Municipal,
com abertura do certame prevista para o dia 19 de fevereiro de 2016,
às 14:30 horas, na sede da Secretaria de Administração. Edital e
informações disponíveis na sede Prefeitura. Uallen Barbosa e Barbosa/Pregoeiro.
Santo Estevão-BA, 1º de fevereiro de 2018.
ROGÉRIO DOS SANTOS COSTA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO
LARANJEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião LaranjeirasBA, designado por ato do Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal
10.520/02, comunica aos interessados que fará realizar no dia 19 de Fevereiro de 2018, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal,
licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº. 011/2018,
objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento de dados, consultoria e assessoria à Secretaria
Municipal de Saúde, com vista ao gerenciamento, controle e avaliação dos
serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde. 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.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018
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
20 de Fevereiro de 2018, às 08:00 (oito) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o
nº. 012/2018, objetivando a contratação de empresa para fornecimento parcelado de material de papelaria e expediente, 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-BA, 1º de fevereiro de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR
DO BONFIM
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018
PA Nº 0222/18. Torna público que às 09h00min do dia 20/02/18, na
sua Sede sita à Praça Juracy Magalhães 126 - Centro - Senhor do
Bonfim/Ba, realizará a seguinte Licitação, regida pela Lei nº
10.520/2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93, e usas alterações posteriormente introduzidas. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva e reparo de eletrodomésticos (freezer, geladeira e ar condicionado), com reposição de peças, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, das Unidades Básicas e Especializadas no município de Senhor do Bonfim/BA, tipo menor preço por
item. O edital contendo as instruções encontra-se à disposição dos
interessados através do e-mail copel@pmsb.ba.gov.br, através do link
"Portal da Transparência/Licitações" Maiores informações poderão
ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitações em horário de
expediente das 08h00min às 14h00min, e ou pelos telefones (74)3541-8272/8273/8394.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2018
PA Nº 0267/18. Torna público que às 09h00min do dia 21/02/2018,
na sua Sede sita à Praça Juracy Magalhães, 126 - Centro - Senhor do
Bonfim - BA realizará a licitação, regida pela Lei nº 10.520 de
17.07.02, subsidiada, onde couber, pela Lei de Licitações 8.666/93 e
suas alterações posteriormente introduzidas, Lei Complementar
123/06, com exclusividade para ME, EPP e MEI, cujo objeto é a
contratação de empresa para a aquisição de gêneros alimentícios para
elaboração da refeição matinal, destinado aos servidores do setor de
manutenção lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio
Ambiente, tipo menor preço por item. O Edital contendo as instruções
estará à disposição dos interessados, no endereço acima indicado,
gratuitamente pelo site www.senhordobonfim.ba.gov.br, através do
link "Portal da Transparência/Licitações". Maiores informações pelos
fones (74) - 3541-8394/8397, em horário de expediente, das
08h00min as 14h00min.
Senhor do Bonfim - BA, 1º de fevereiro de 2018.
VALMIR ARAÚJO DA SILVA
Pregoeiro

Nº 24, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2018
SOBRADINHO-ME, inscrita no CNPJ/MF nº. 07.537.306/0001-20,
valor global: R$ 390.000,00. Homologado em: 31/01/2018.
LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA
DE FREITAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA ARP Nº 5/2017-FMAS
Do Tipo Menor Preço Por Item, No Dia 22/02/2018 08h, Contratação
De Sociedade Empresarial Especializada Para A Aquisição De Material De Consumo (utensilios domesticos, cama e banho), a fim de
atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e
Secretaria Municipal de Assistência Social. Edital junto a COPEL,
das 08:00h às 12:00 hs e no site HTTP://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br, "transparência", "licitações", "Processo Licitatório".
Teixeira de Freitas-BA, 1º de fevereiro de 2018.
MARIA R. C. MACHADO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2018
A Prefeitura Municipal de Ubaíra realizará licitação em
26/02/2018 ás 08h00m (horário local), Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS E MAIS
EDUCAÇÃO). Informações: Tel. (75) 3544-2034. Divulgação dos
outros atos - Diário Oficial - site: www.ubaira.ba.gov.br. Ubaíra - BA,
01/02/2018
FRED MUNIZ BARRETO ANDRADE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
DO RAMALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 1/2018

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e
instalação de um Transformador Trifásico 150kV-13 da Captação de
Água do SAAE - Sistema Autônomo de Agua e Esgoto de Serra do
Ramalho, conforme anexo I do edital, TIPO: menor preço por lote,
DATA: 08/02/2018, às 08:00 hs na sala de Licitação. Edital disponível na Prefeitura, situada à Rua Acre, s/nº, Centro, de 2º a 6º
feira das 08h00min às 13h00min e no Site da Prefeitura endereço
eletrônico (serradoramalho.ba.gov.br) fone (77) 3620 - 1198.
Serra do Ramalho - BA, 31 de janeiro de 2018.
LEANDRO LULA SILVA ROCHA
Presidente da Cpl

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO QUINTO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018
Objeto: Contratação de empresa para finalização da construção de
quadra poliesportiva situada no Povoado Planalto, neste Município.
Sessão designada para o dia 19/02/2018, às 9:30hs. O Edital e seus
anexos encontram-se disponíveis na Sede da Prefeitura Municipal,
situada a Praça João José do Nascimento, s/n, Setor de Licitação, tel.
75.3296.2217.
MARIA SIMONE VIEIRA CRUZ
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

O Município de Ubatã - Bahia, por intermédio de sua Pregoeira designada pela Portaria nº 084/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19 de fevereiro
de 2018, ás 09h30min, na forma do disposto na Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho
de 1993 e alterações posteriores, a publicação da licitação na modalidade Pregão Presencial que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Os interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala
da Comissão de Licitação, no horário das 08:00 ás 12:00 horas.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima referenciado. As demais fases do certame serão publicadas no DOM, no
site www.ubata.ba.io.org.br.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018
O Município de Ubatã - Bahia, por intermédio de sua Pregoeira designada pela Portaria nº 084/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20 de fevereiro
de 2018, ás 09h30min, na forma do disposto na Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho
de 1993 e alterações posteriores, a publicação da licitação na modalidade Pregão Presencial que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CARIMBOS E CRACHÁS. Os interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala da Comissão de Licitação, no
horário das 08:00 ás 12:00 horas. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço acima referenciado. As demais fases do certame
serão publicadas no DOM, no site www.ubata.ba.io.org.br.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PAD nº. 003/2018 - PP (SRP) nº. 002/2018. Fica adjudicado o objeto:
"Contratação de empresa para registro de preço, para possível e eventual aquisição de leite em pó integral destinado a utilização na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Sobradinho/BA", a empresa CLAUDOMIRO ADRIANO DA SILVA DE
SOBRADINHO-ME, inscrita no CNPJ/MF nº. 07.537.306/0001-20.
Itens e valores: Cota Principal e Cota Reservada ITEM 01, VALOR
R$ 3,90 Sobradinho - BA, 31/01/2018.
THACIANA CARLA SILVA MANGABEIRA
Pregoeira
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologação do PAD nº. 003/2018 - PP (SRP) nº. 002/2018. Objeto:
Contratação de empresa para registro de preço, para possível e eventual aquisição de leite em pó integral destinado a utilização na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Sobradinho/BA. Vencedora: CLAUDOMIRO ADRIANO DA SILVA DE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032018020200152

Em 31 de janeiro de 2018
RÚBIA ALVES FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA
AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018
A P. M. UTINGA DO ESTADO DA BAHIA, torna público
para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 20 de fevereiro de 2018, às 08h30min, na sede da Prefeitura de Utinga situada
na Rua Roberval Pereira da Costa, nº 08, estará realizando licitação,
na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 001/2018, com critério de
julgamento menor preço, cujo objeto é a Contratação de empresa para
execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial da Praça São José, na Sede do Município de
Utinga-BA, em cumprimento ao Contrato de Repasse da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL Nº 255.280-79/2008. Demais informações
na sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (75) 3337-1020.

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, 2 de fevereiro 2018

Humorista será ouvido na segunda
sobre agressão contra ex-namorada
NA DEAM O humorista Renato Fechine, 50 anos, acusado de agredir a ex-namorada Alexsandra do Nascimento, 43, vai prestar depoimento na próxima segunda-feira (5). A informação foi divulgada pela delegada Larissa Lage Barros, da
Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).
Fechine, que nega as agressões, foi denunciado pela
terceira vez na última segunda (29), quando a
ex-namorada o acusou de
tê-la agredido com murros e
tapas durante uma discussão. De acordo com a delegada, duas testemunhas já
foram ouvidas: um filho de
Alexsandra, de 22 anos, no

último domingo (28), e uma
amiga da vítima, na tarde de
ontem. Segundo a delegada
Larissa, a segunda testemunha chegou a falar que Alexsandra se afastou das amigas
e começou a aparecer com
hematomas no corpo depois
do relacionamento com Fechine. A assessoria dele informou que o humorista não
vai se pronunciar até a segunda, quando irá à Deam.

Não teve jeito, porque
eu não suportava mais. Ele
praticamente me mata
Alexsandra Nascimento
Ex-namorada de Fechine, no dia em que
denunciou o ex pela terceira vez; a vendedora
ficou com hematomas no lado esquerdo do rosto

HOMEM É SUSPEITO DE MATAR VIZINHO
JOANA ANGÉLICA Um homem identificado como
Erasmo Carlos Cruz Carvalho
foi morto com golpes de faca,
na manhã de ontem, nas proximidades da avenida Joana
Angélica. Segundo um vizinho da vítima que presenciou
o crime e não quis se identifi-

car, Erasmo foi golpeado
após entrar em luta corporal
com um outro vizinho, que
também não foi identificado,
por causa de uma discussão
envolvendo a ex-companheira. Erasmo estaria ameaçando o suspeito há dois meses. Ninguém foi preso.
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Polícia revista 4 mil passageiros
em operação contra o tráfico
VOO LEGAL O combate ao
tráfico de drogas e a outras
ações ilícitas foi reforçado no
Aeroporto Internacional de
Salvador para o Carnaval.
Scanners e cães farejadores
estão sendo usados diariamente para revistar passageiros e bagagens que desembarcam desde o dia 17 de
janeiro. Até ontem, cerca de
4 mil passageiros que desembarcaram em 26 voos foram revistados.
O objetivo principal é impedir a entrada de drogas,
armas e contrabando no estado, no período que antecede o Carnaval e durante a folia. O trabalho é desenvolvido pelas polícias Federal e Civil, além da Receita Federal.
Segundo a PF, as apreensões mais comuns são de haxixe e drogas sintéticas, como
ecstasy. “(Essas drogas) não
são produzidas no Brasil e há
uma procura maior nessa
época”, declarou a delegada
Indira Croshere, chefe da Delegacia de Imigração da PF.
Segundo a Polícia Civil, a
escolha dos voos que serão
vistoriados é feita pela PF,

DIVULGAÇÃO/ POLÍCIA CIVIL

Polícia usa cães farejadores para combater o tráfico de drogas

com base nas rotas com maior
probabilidade de flagrar traficantes e contrabandistas. Segundo o delegado André Garcia, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime
Organizado (Draco) da Polícia
Civil, não existe perfil definido para pessoas que trazem

drogas, por isso, as abordagens são indiferentes a gênero
ou idade do cidadão.
Se os scanners flagrarem
algo suspeito nas bagagens,
elas são revistadas. Os cães
farejadores da COE estão de
prontidão, caso haja suspeita
da presença de drogas.
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LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2018

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
Fevereiro de 2018, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade
Pregão Presencial, autuado sob o nº. 011/2018, objetivando acontratação de empresa especializada na
prestação de serviços de processamento de dados, consultoria e assessoria à Secretaria Municipal
de Saúde, com vista ao gerenciamento, controle e avaliação dos serviços prestados pelo Sistema
Único de Saúde.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 01 de Fevereiro de 2018.

Igor Muriel Lopes e Silva
Pregoeiro Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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