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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 1/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE No- 11 / 2 0 1 8
O Pregoeiro publica a seguinte licitação: TP No- 001/2018.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
moveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para atender as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Educação - Creche Modelo Pro
Infância e Escolas Municipais. DATA: 06/02/2018 HORA: 09h:
00min. Informações e Cópia do Edital através do E-mail: licita-
compras@outlook.com, ou pelo Telefax (73) 3546-2108. Os demais
atos resultantes dessa licitação serão publicados no diário oficial do
Município, disponível no site: http://www.pmnovaitarana.diarioofi-
c i a l b a . c o m . b r.

Nova Itarana-BA, 24 de janeiro de 2018.
EDMILTON MORAIS BASTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do contrato nº 025/2018 de 18/01/2018, objetivando a To-
mada de Preços nº 03/2017, referente a contratação de empresa es-
pecializada para a execução de obra de revitalização das Praças do
Bairro de Fátima e Praça do Bom Viver, na sede do Município,
empresa VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME,
CNPJ nº23.111.481/0001-08, no valor de R$319.806,90. Dotação:
03.01; 1.019; 4.4.90.51. 00. 24

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 3/2017

O Excelentíssimo Senhor Luis Cássio de Souza Andrade,
Prefeito Municipal de Nova Soure/BA, em cumprimento a Lei
8.666/93, torna público a Homologação no dia 17/01/18, objetivando
a Tomada de Preços nº 03/2017, referente a contratação de empresa
especializada para a execução de obra de revitalização das Praças do
Bairro de Fátima e Praça do Bom Viver, na sede do Município,
empresa VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME,
CNPJ nº23.111.481/0001-08, no valor de R$319.806,90. Dotação:
03.01; 1.019; 4.4.90.51. 00. 24

LUIS CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO TRIUNFO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA No- 1/2018

O M. DE NOVO TRIUNFO torna público a Chamada Pú-
blica No- 01/18, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar e Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento ao
PNAE. O recebimento da documentação e do projeto de venda ocor-
rerá até o dia 20/02/18, a partir das 08:00H às 13:00H, no Setor de
Licitações desta Prefeitura. Edital disponível aos interessados na sede
da PM, situada a Praça Pedro Macário, 124, Centro, Novo Triun-
fo/BA.

VANDALVO GUERRA DE SANTANA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 2/2018

Objeto: aquisição de produtos alimentícios para serem utilizados na
merenda escolar da rede municipal de ensino. Sessão designada para
o dia 06/02/2018, às 09:30hs. Edital disponível na sede da Prefeitura,
a Praça Pedro Macário, 124, Centro, Novo Triunfo/BA.

VANDALVO GUERRA DE SANTANA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA No- 1/2018-CP

OBJETO: Atendendo a Lei nº. 11.947/2009 e Resolução/FNDE
nº.26/2013 e posteriores alterações, realiza o PRIMEIRO CHAMA-
MENTO PÚBLICO do ano de 2018, que tem por objeto: Aquisição
de gêneros alimentícios, produzidos por Agricultores Rurais e Em-
preendedores de Base Familiar Rural com a finalidade de apresentar
Projeto de Venda desses produtos, em observância ao Programa Na-
cional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender os alunos da
rede municipal de ensino. Tipo: Menor Preço por ITEM.
O recebimento da documentação e do Projeto de Venda ocorrerá a partir
da publicação deste aviso até o dia 26 DE FEVEREIRO DE 2018.
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos-BA.

Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus
anexos no sitio: http://oliveiradosbrejinhos.ba.gov.br/publicacoes/edi-
tais_de_licitacao, diretamente na Prefeitura, setor de Licitações, Praça
João Nery Santana, 197 - Centro, Oliveira dos Brejinhos- Ba, no
horário 08:00 às 16:30h de segunda a sexta. Fone: (77) 3642-2157, ou
através do e-mail: setorcompraspmob@gmail.com

Oliveira dos Brejinhos-BA, 24 de janeiro de 2018.
DEODATO ALCÂNTARA FILHO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 7/2018

PROCESSO ANUAL No- 007/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS-BA ,torna

público que realizará licitação na modalidade P.P, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, o qual será processado e julgado de confor-
midade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidia-
riamente à Lei nº. 8.666/1993, e suas posteriores alterações,Lei Com-
plementar 123/2006 e Legislação Vigente, objetivando a aquisição de
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para compor cardápio da Merenda Es-
colar. O certame será realizado no dia 06/02/2017, as 09:00 horas,
Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3332-
2 2 11 .

Palmeiras-BA, 24 de janeiro de 2018.
FÁBIO RICARDO FERREIRA MOURA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

EXTRATO DE CONTRATO

CT. n. 0844/17 - Proc. Adm. n. 3554/17 - Tomada de Preço n. 014/17
- Objeto: realização de obras em construção civil, para executar ser-
viço de manutenção e requalificação de praças, jardins e canteiros em
diversas localidades dos Bairros BTN I, II, III e Bairro Rodoviário,
município de Paulo Afonso-Ba- Contratada: Houston Construtora Lt-
da-EPP - Valor global: R$ 811.700,61 - Vigência: 300 (trezentos)
dias, a contar da ORDEM DE INÍCIO - Data: 12/12/17 - (SEIN-
FRA).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CT. n. 0014/16 - Proc. Adm. n. 4143/17 - Tomada de Preço n. 009/15
- Objeto: Aditamento de Prazo do Contrato de construção de 04(qua-
tro) quadras poliesportivas - Contratada: JNE Construtora Ltda -
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir de 02/01/2018-
Data: 13/12/17 - (SEINFRA).

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL PP No- 532/2017

-REFORMULADO- Objeto: Aquisição de 06 (seis) caminhões co-
letores/compactadores de lixo - Vencedora: Max Comércio e Serviços
de Caminhões Ltda- (Lote: 01) R$ 1.674.000,00 - Critério de Jul-
gamento: Menor preço lote.

CATIARA BEZERRA RODRIGUES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 1/2018

Objeto: construção de uma Academia da Saúde na Rua Oriente na
sede do município, Menor Valor Global, Dia 07/01/18 às 9h. Local:
Sede da Prefeitura, maiores informações e aquisição do edital junto a
CPL.

Presidente Dutra-BA, 24 de janeiro de 2018.
RAIMUNDO MÁRIO PEREIRA MACHADO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 11 / 2 0 1 8

O Pregoeiro realizará o Pregão Presencial SRP nº 011/2018 -
objeto - registro de preços para futura aquisição de material gráfico

destinado ao atendimento da demanda das Secretarias. Informações
e/ou edital na Prefeitura - Praça Ladislau Klener, nº 09, das 08:00 às
12:00 ou pelo tel: (77) 3492-2317/2282. Abertura no dia 06 de fe-
vereiro de 2018 às 09:30.

Presidente Jânio Quadros-BA, 22 de janeiro de 2018.
ROBSON LIMA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 5/2018

Torna-se público que no dia 06/02/2018, às 08h30min. fará
realizar licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL,
nº 005/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por objeto
a aquisição de gêneros alimentícios Perecíveis (pães, broas e bis-
coitos), para atender as demandas das diversas secretarias do mu-
nicípio, nos termos estabelecidos no edital e seus anexos.

O edital estará à disposição das segundas as sextas - feira,
nos horários de 10h30min as 12h00min, Santa Inês-BA.

Os demais atos pertinentes a este certame serão publicados
em diário próprio (www.santaines.ba.io.org.br).

ANTOMAR COSTA NASCIMENTO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO CORIBE

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de São Félix do Coribe, torna público abertura
de licitação Pregão Presencial Edital nº002/2018: Objeto: serviços
semana pedagógica:abertura:06.02.18, às 9:00hs, edital/informação na
Prefeitura de São Félix do Coribe, no período de 25.01 a 06.02.18,
fone: 77-3491-2921.

São Félix do Coribe-BA, 24 de janeiro de 2018.
BENJAMIN DOURADO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP No- 9/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laran-
jeiras-BA, designado por ato do Poder Executivo, com fulcro na Lei
Federal 10.520/02, comunica aos interessados que fará realizar no dia
07 de Fevereiro de 2018, às 08:00 (oito) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o
nº. 009/2018, objetivando a formação de registro de preços para
futura e eventual combustíveis e lubrificantes, destinados às máquinas
e veículos em serviço desta Administração Municipal, no exercício de
2018. Tipo Menor Preço Por Lote. Edital na íntegra na sede da
Prefeitura Municipal ou através do site: http://sebastiaolaranjei-
ras.ba.gov.br/publicacoes/licitacoes. Informações gerais através do tel
(77) 3668-2243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com.

PREGÃO PRESENCIAL No- 10/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laran-
jeiras-BA, designado por ato do Poder Executivo, com fulcro na Lei
Federal 10.520/02, comunica aos interessados que fará realizar no dia
07 de Fevereiro de 2018, às 14:00 (catorze) horas, na sede da Pre-
feitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado
sob o nº. 010/2018, objetivando a contratação de empresa para for-
necimento parcelado de material elétrico residencial e urbano para a
manutenção dos serviços da Prefeitura Municipal de Sebastião La-
ranjeiras, durante 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. Informa-
ções gerais através do tel (77) 3668-2243, e-mail: licita-
caopmsl@gmail.com.

Sebastião Laranjeiras-BA, 24 de janeiro de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 1/2018-SRP

Repetição

PAD nº. 001/2018. PP (SRP) nº. 001/2018. Objeto: Contratação de
empresa para registro de preços para eventual fornecimento e recarga
de gás liquefeito de petróleo- GLP e aquisição de vasilhame de gás
GLP para atender as necessidades de diversas secretarias municipais.
Abertura: 06/02/2018 às 09h00min. Local para aquisição do edital:
Sede da Prefeitura, sito na Av. José Balbino de Souza, s/nº, Centro,
Sobradinho-BA.

PREGÃO PRESENCIAL No- 3/2018-SRP

PAD nº. 006/2018. PP (SRP) nº. 003/2018. Objeto: Contratação de
empresa para registro de preços, para eventual fornecimento de Con-
creto, Meio-fio, Brita, Areia e Pó de Brita para atender as neces-
sidades do Município. Abertura: 06/02/2018 às 11h00min. Local para
aquisição do edital: Sede da Prefeitura, sito na Av. José Balbino de
Souza, s/nº, Centro, Sobradinho-BA.

THACIANA CARLA SILVA MANGABEIRA
Pregoeira
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Satélite
POR JAIRO COSTA JÚNIOR COM LUAN SANTOS @satelite

Os bastidores da política baiana

jairo.junior@redebahia.com.br

Dança das
cadeiras
Trezedeputadosestaduaispodemmudardele-
genda durante a janela partidária, que será
aberta em março. Deles, o ex-presidente Mar-
celo Nilo (PSL) e o Pastor Sargento Isidório
(PDT) já definiram que vão migrar para PSB e
Avante, respectivamente. Os cinco outros in-
tegrantes do PSL (Manassés, Alan Castro, Ju-
randy Oliveira, Reinaldo Braga e Nelson Leal)
sãoosprincipaisalvos.Osquatroprimeirospo-
dem seguir para o Pros, como parte das arti-
culações do deputado federal Ronaldo Carletto
(PP) para tentar o Senado. Contudo, as nego-
ciaçõespodemlevá-losaoPR,prováveldestino
de Carletto. Leal não deve ficar, mas ainda não
decidiu para onde vai, assim como Sidelvan
Nóbrega, que está sem espaço no PRB. Já Ro-
binho e Luiz Augusto devem ir com Carletto.

EM ANÁLISE
Com a crise no MDB, a sigla pode perder três
dos cinco deputados. David Rios, Hildécio
Meireles e Luciano Simões Filho são especu-
ladosnoPR,massónocasodealegendadeixar
a base do governador Rui Costa (PT).

A deputada estadual Fabíola
Mansur (PSB) defendeu que o
grupo de trabalho criado para
avaliar as condições da traves-
sia Salvador- Mar Grande vai
avançar mais com o resultado
do inquérito da Marinha sobre a
tragédia que deixou 19 pessoas
mortas. A afirmação dela foi
uma resposta ao colega Hildécio
Meireles (MDB), que atribuiu a
falta de resultados do grupo ao
fato de ter ficado sob a batuta
da governista. “Estranho por-
que herdei esta responsabilida-
de após a desistência do próprio
deputado Hildécio”, disse.

Fala, Fabíola!

O vereador Carlos Muniz (Po-
demos) negou que tenha de-
sistido da candidatura a depu-
tado estadual para defender a
reeleição do colega de partido
Alex Lima em troca de apoio
futuro ou cargos. “Foi só pelo
trabalho dele”, afirmou.

Pelo trabalho

A decisão é um
sinal de que a
justiça prevaleceu e
que a tese da
‘justiça das urnas’
foi derrubada. Urna
não é tribunal e não
inocenta corruptos
Alexandre Aleluia
Vereador, do DEM, sobre a condenação do
ex-presidente Lula pelo TRF4

Em alta
O governo federal autorizou, ontem, a multina-
cional italiana Enel Green Power a iniciar, em fa-
se de testes, a operação de um parque eólico no
município de Morro do Chapéu. A implantação
das quatro usinas que compõem o parque co-
meçou no final de 2016 e contou com investi-
mento em torno de US$ 380 milhões. Quando
estiver em pleno funcionamento, a expectativa
é que o empreendimento seja capaz de gerar
mais de 830 gigawatts-hora por ano, suficiente
para atender a cerca de 320 mil residências.

Crise interna
O apoio do deputado federal Luiz Caetano (PT)
ao empresário Raimundinho da JR (PRB) na dis-
puta pela Assembleia Legislativa causou insa-
tisfação na base aliada do governo do estado. O
mal-estar começou com a prefeita de Dias
D’Ávila, Jussara Márcia (PT), cujo principal rival é
justamente Raimundinho, derrotado por ela em
2016. O marido dela, José Carlos Correia (PSD),
presidente da Câmara local, também tentará a
Assembleia e brigará pelos votos na cidade com
o empresário. Integrantes do PT também con-
denaram a escolha do parlamentar e defendem
que ele trabalhe para eleger algum membro do
partido ou integrante da base aliada.

BAHIA

A condenação
de Lula, o maior
líder do Brasil, é
uma tentativa da
elite brasileira em
permanecer com a
riqueza nas mãos de
poucos Marta
Rodrigues
Vereadora, do PT, ao criticar a decisão do
TRF4 de condenar Lula por unanimidade
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SEBASTIÃO LARANJEIRAS 

  

 

QUARTA-FEIRA • 24 DE JANEIRO DE 2018  

ANO XII | N º 921 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2018 
 

 

 

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 07 de 

Fevereiro de 2018, às 14:00 (catorze) horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade 

Pregão Presencial, autuado sob o nº. 010/2018, objetivando a contratação de empresa para 

fornecimento parcelado de material elétrico residencial e urbano para a manutenção dos serviços da 

Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, durante 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 24 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

Igor Muriel Lopes e Silva 

Pregoeiro Municipal  
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