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Observação: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição
dos interessados para aquisição e consulta na sala da COSEL - Comissão Setorial
Permanente de Licitação, no endereço acima, telefone nº. (0xx71) 3651-8147, e poderão ser
adquiridos por meio magnético (CD/DVD), no horário do expediente das 08:00 às 14:00.

Rua do Asfalto, S/N, Centro, São Francisco do Conde/BA, Cep. 43.900-000

São Francisco do Conde/BA, 9 de maio de 2019
GUSTAVO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Presidente da COSEL/SEINF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 12/2019

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 09:00 (nove) horas, na sede
da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº.
012/2019, objetivando a Formação de registro de preços com a finalidade de contratação
de serviços e aquisição produtos funerários, destinados ao amparo de famílias carentes no
Município de Sebastião Laranjeiras - BA. 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.

Sebastião Laranjeiras - Ba, em 9 de Maio de 2019.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 092/2019 e 093/2019
CTR 092/2019- BM Produções LTDA CNPJ 23299470/0001-01 OBJETO: Prestação de serviços
de locação de tendas, barracas tablado/piso, divisórias, banheiros, palcos, camarotes,
camarins, sonorização, iluminação, painéis de led, grupo gerador. Valor Global R$
188.125,00. Vigência 17/04 à 07/05/2019. Dot Orçament Unid 02.04 000; Ativ 2026; Elem
39; Fonte 00. Data da Ass 17.04.2019. CTR 093/2019- R. Joaquim dos Reis ME CNPJ
11156937/0001-77. OBJETO: Prestação de serviços de produção musical para contratação
de bandas regionais, seguranças e decoração, p/ a tradicional Festa de Maio 2019. Valor
Global R$ 92.845,00. Vigência 17/04 à 07/05/2019. Dot Orçament Unid 02.04 000;
Atividade 2026; Elemento 39; Fonte 00. Data da Ass 17.04.2019

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL -SRP Nº 10/2019

O Pregoeiro da PMSD após análise da Proposta de Preço, documentos de
habilitação, conforme Leis Federais 10520/02 e 8666/93, disposições do Edital do Pregão
Presencial (SRP) 10/2019. Objeto: fornecimento continuo e fracionada de combustíveis e
derivado, para suprir demanda da frota municipal, tendo como critério de julgamento
menor preço por item, declaram vencedoras: Auto Posto Serra Dourada LTDA CNPJ
15839949/0001-57 Item 1 valor global R$ 727.500,00; Item 2 Valor global R$ 52.350,00;
Item 5 Valor global R$ 20.100,00 e Santa Barbara Combustíveis LTDA CNPJ 03052567/0001-
08. Item 03 Valor global R$ 379.000,00 e Item 04 Valor Global R$ 577.500,00.

Serra Dourada/BA 30 de abril de 2019
CARLOS MARQUES RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019

O Município de Taperoá, Estado da Bahia, torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial N° 009/2019, Menor Preço por lote.

A presente licitação tem como objeto e operação o registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para o fornecimento de fardamentos em geral e
equipamentos de proteção individual para atender a demanda das diversas secretarias
municipais de Taperoá, conforme especificações constantes no anexo I do edital. A entrega e a
abertura das propostas acontecerão no dia 22 de maio de 2019, às 09:00h, na sede da
Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 138, Taperoá - BA.

O Edital está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das
8:00 às 14:00 horas, no site: www.prefeituradetaperoa.com.br, e e-mail:
licitacaotaperoa@gmail.com. Informações gerais através do site:
www.prefeituradetaperoa.com.br, por e-mail: licitacaotaperoa@gmail.com ou pelo tel. (75)
3664-1891.

Taperoá - BA, 9 de maio de 2019.
MURILO BOMFIM ASSIS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019

A P. M. UTINGA DO ESTADO DA BAHIA - Estado da Bahia, torna público para
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 22 de maio de 2019 às 09h00minh, na
sede do Setor de Tributos do Município situada na Rua Júlio Antônio Neto, s/n, Centro,
Utinga-BA, estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019,
tipo REGISTRO DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS/MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER O CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES
DESTA ADMINISTRAÇÃO. Demais informações na sede da Prefeitura Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019

A P. M. UTINGA DO ESTADO DA BAHIA - Estado da Bahia, torna público para
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 22 de maio de 2019 às 14h00minh, na
sede do Setor de Tributos do Município situada na Rua Júlio Antônio Neto, s/n, Centro,
Utinga-BA, estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019,
tipo REGISTRO DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS
E SUPRIMENTOS PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO POR
ALARMES, CÂMERAS E SENSORES. Demais informações na sede da Prefeitura Municipal ou
pelo telefone (75) 3337-1020.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2019

A P. M. UTINGA DO ESTADO DA BAHIA - Estado da Bahia, torna público para
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 22 de maio de 2019 às 16h00minh, na
sede do Setor de Tributos do Município situada na Rua Júlio Antônio Neto, s/n, Centro,
Utinga-BA, estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019,
tipo REGISTRO DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço, cujo objeto é a AQ U I S I Ç ÃO
DE 01 VEÍCULO NOVO (0 KM) ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. Demais informações na sede da Prefeitura
Municipal ou pelo telefone (75) 3337-1020.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019

A P. M. UTINGA DO ESTADO DA BAHIA - Estado da Bahia, torna público para
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 23 de maio de 2019 às 09h00minh, na
sede do Setor de Tributos do Município situada na Rua Júlio Antônio Neto, s/n, Centro,
Utinga-BA, estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019,
critério de julgamento menor preço, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E
PROCESSOS DO ACERVO MUNICIPAL DE UTINGA E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA
MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO E-TCM. Demais informações na sede
da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (75) 3337-1020.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019

A P. M. UTINGA DO ESTADO DA BAHIA - Estado da Bahia, torna público para
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 23 de maio de 2019 às 14h00minh, na
sede do Setor de Tributos do Município situada na Rua Júlio Antônio Neto, s/n, Centro,
Utinga-BA, estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019,
tipo REGISTRO DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço, cujo objeto é a AQ U I S I Ç ÃO
DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE UTINGA. Demais informações na sede da Prefeitura Municipal ou pelo
telefone (75) 3337-1020.

Utinga - BA, 7 de maio de 2019.
MARCIO LUIZ PIRES DE SOUZA -

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 301/2019

Concorrência Pública nº 018/2018; Processo Administrativo: 326/2018. Contratante:
Município de Xique-Xique - BA. Contratada: Gama Silva Serviços da Construção Civil Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de engenharia na conclusão de uma Unidade Escolar padrão
FNDE, com 04 salas de aula, no Povoado Cabeça do Surubim, Zona Rural, conforme Termo
de Compromisso PAR nº19727/2013, firmado entre o município de Xique-Xique e o
Ministério da Educação. Valor Global: R$739.733,83; Dotação: Órgão: 08, Unidade: 0801,
Projeto/Atividade: 1016, Elemento de Despesas: 44905100, Fonte: 01-15. Prazo de
Execução: 06 meses. Vigência: 365 dias contados da data de assinatura do contrato. Data
de Assinatura: 09/05/2019.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 303/2019

Concorrência Pública nº 016/2018; Processo Administrativo: 324/2018. Contratante:
Município de Xique-Xique - BA. Contratada: Mendes Souza Construções Ltda - ME. Objeto:
Prestação de serviços de engenharia na construção de uma Unidade Escolar padrão FNDE,
com 02 salas de aula, no Povoado Jatobá de Baixo, Zona Rural, conforme Termo de
Compromisso PAR nº2998/2014, firmado entre o município de Xique-Xique e o Ministério
da Educação. Valor Global: R$233.825,05. Prazo de Execução: 06 meses. Vigência: 365 dias
contados da data de assinatura do contrato. Data de Assinatura: 10/05/2019.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 18/2018

O Prefeito torna pública a Adjudicação e Homologação da licitação, citada.
Processo Administrativo nº 326/2018, Menor Preço Global, o qual tem por objeto a
prestação de serviços de engenharia na conclusão de uma Unidade Escolar padrão FNDE,
com 04 salas de aula, no Povoado Cabeça do Surubim, Zona Rural, conforme Termo de
Compromisso PAR nº19727/2013, firmado entre o município de Xique-Xique e o Ministério
da Educação. Vencedora: Gama Silva Serviços da Construção Civil Ltda, que apresentou o
menor valor global de R$739.733,83.

Xique - Xique/BA, 9 de maio de 2019
REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 16/2018

O Prefeito torna pública a Adjudicação e Homologação da licitação, citada.
Processo Administrativo nº 324/2018, Menor Preço Global, o qual tem por objeto a
prestação de serviços de engenharia na construção de uma Unidade Escolar padrão FNDE,
com 02 salas de aula, no Povoado Jatobá de Baixo, Zona Rural, conforme Termo de
Compromisso PAR nº2998/2014, firmado entre o município e o Ministério da Educação.
Vencedora: Mendes Souza Construções Ltda - ME, que apresentou o menor valor global de
R$233.825,05.

Xique - Xique/BA, 9 de maio de 2019
REINALDO TEIXEIRA BRAGA FILHO

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 16/2018

A Comissão de Licitações do Município torna pública o Resultado Final da
Concorrência Pública nº 016/2018, Processo Administrativo nº 324/2018, Menor Preço
Global, que objetiva a prestação de serviços de engenharia na construção de uma Unidade
Escolar padrão FNDE, com 02 salas de aula, no Povoado Jatobá de Baixo, Zona Rural,
conforme Termo de Compromisso PAR nº2998/2014, firmado entre o município e o
Ministério da Educação. Vencedora: Mendes Souza Construções Ltda - ME, valor global
R$233.825,05.

Xique - Xique/BA, 9 de maio de 2019
CÁCIO OLIVEIRA DIAS

Presidente da Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 18/2018

A Comissão de Licitações do Município torna pública o Resultado Final da

Concorrência Pública nº 018/2018, Processo Administrativo nº 326/2018, Menor Preço

Global, que objetiva a prestação de serviços de engenharia na conclusão de uma

Unidade Escolar padrão FNDE, com 04 salas de aula, no Povoado Cabeça do Surubim,

Zona Rural, conforme Termo de Compromisso PAR nº19727/2013, firmado entre o

município e o Ministério da Educação. Vencedora: Gama Silva Serviços da Construção

Civil Ltda, valor global R$739.733,83.

Xique - Xique/BA, 9 de maio de 2019

CÁCIO OLIVEIRA DIAS

Presidente da Comissão
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REPRODUÇÃO

Publicidade para público jovens enfatizava o respeito à diversidade

MPF acusa União de censura por
vetar propaganda do Banco do Brasil
AÇÃO CIVIL O Ministério Pú-
blico Federal (MPF) do Rio
Grande do Sul ajuizou ação
civil pública contra a União
por “ilegal veto e censura”
impostos à peça publicitária
do Banco do Brasil denomi-
nada “Selfie” e estrelada por
jovens negros, brancos, ta-
tuados, com cabelos colori-
dos e por uma pessoa trans.

A ação pede à Justiça que a
exibição da propaganda seja

retomada, conforme contra-
tação original da mídia, e
que a União pague, por dano
moral coletivo, indenização
de R$ 51 milhões, o equiva-
lente a três vezes o custo do
anúncio e sua veiculação.

Ontem, o presidente do
BB, Rubem Novaes, reafir-
mou que não gostou do filme
que, segundo ele, “não con-
templa a juventude brasileira
como um todo”.

TRANSPORTES O Supremo
Tribunal Federal (STF) defi-
niu ontem que os municípios
não podem contrariar a lei
federal que regulamenta os
serviços de motoristas par-
ticulares dos aplicativos
Uber, Cabify e 99. A Corte
também estabeleceu que
qualquer proibição ou restri-
ção aos aplicativos é incons-
titucional.

As decisões foram toma-
das a partir do encerramento
do julgamento sobre a lega-
lidade dos serviços de apli-
cativos. Anteontem, por
unanimidade, o STF decidiu
que os municípios podem
fiscalizar o serviço, mas não
podem proibir a circulação
dos motoristas.

O Supremo julgou ações
contra leis de Fortaleza e de
São Paulo proibindo a atua-
ção dos motoristas. O caso
foi julgado a partir de ações
protocoladas pelo PSL e pela
Confederação Nacional de
Serviços (CNS).

"No exercício de sua com-
petência para regulamenta-
ção e fiscalização do trans-
porte privado individual de
passageiros, os municípios e
o Distrito Federal não podem
contrariar os parâmetros fi-
xados pelo legislador federal
e Constituição Federal", de-
cidiu o STF.

Em março de 2018, a Lei nº
13.640 regulamentou a ati-
vidade e definiu que o moto-
rista desses aplicativos de-
vem possuir versão da Car-
teira Nacional de Habilitação

STF: ‘Municípios não podem
contrariar lei federal de apps’

na categoria B ou superior,
que informe que exerce ati-
vidade remunerada.

Outros pré-requisitos para
obter a permissão são man-
ter em dia o Certificado de
Registro e Licenciamento de
Veículo e apresentar certi-
dão negativa de anteceden-
tes criminais.

Também é exigida do pro-
fissional a contratação de
um seguro de Acidentes Pes-
soais a Passageiros e do Se-
guro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veí-
culos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT).

No ano passado, durante o
julgamento das leis de São
Paulo e Fortaleza, o ministro
Luiz Fux afirmou que estu-
dos mostravam que o servi-
ço de transporte de aplicati-
vos não diminuiu o mercado
de atuação dos táxis. Fux
também citou em seu voto
os casos de desvios na titu-
laridade das permissões de
táxis em todo o país.

Temos um ciclo
próprio do
capitalismo em que
há substituição de
velhos modos por
novas formas de
produção Luiz Fux
Ministro do STF, ao defender que a proibição
de apps de transporte é incostitucional.

MORTE DE MÚSICO

77
tiros foram disparados
pelo tenente Ítalo
Romualdo, que comandava
a tropa do Exército que
matou o músico Evaldo
Rosa e o catador Luciano
Macedo, no Rio, em 12 de
abril. A informação foi dada
ontem pelo Superior
Tribunal Militar (STM), que
revelou ainda que o
Exército atirou 200 vezes,
sendo que 83 disparos
atingiram o carro de Rosa.

SUS DEVE USAR PELE
DE TILÁPIA PARA
TRATAR QUEIMADOS

PESQUISA Uma técnica sim-
ples, mais barata e menos
dolorosa, para o tratamento
de queimaduras de segundo
e terceiro graus deverá ser
incorporada ao Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). A pes-
quisa sobre o uso da pele de
tilápia para o tratamento de
queimados, desenvolvida
pelo médico pernambucano
Marcelo Borges, foi apresen-
tada ontem ao ministro da
Saúde, Luiz Henrique Man-
detta. No final de fevereiro, o
presidente Jair Bolsonaro
chegou a falar sobre a técni-
ca em uma postagem em sua
conta pessoal no Twitter. A
expectativa de Marcelo Bor-
ges é que o encontro de on-
tem acelere o processo de
incorporação da técnica ao
SUS. De acordo com o espe-
cialista pernambucano, a
ideia é expandir o tratamen-
to que já ocorre de forma ex-
perimental em sete estados.
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Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras. 
Rua Dois de Maio, 453, Centro, Sebastião Laranjeiras - BA, CEP: 46.450-000 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial SRP - Nº. 012/2019 

 
 

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 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal, 

licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº. 012/2019, objetivando a Formação 

de registro de preços com a finalidade de contratação de serviços e aquisição produtos 

funerários, destinados ao amparo de famílias carentes no Município de Sebastião 

Laranjeiras - BA. 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. 

 

Sebastião Laranjeiras - Bahia, em 09 de Maio de 2019. 

 
 
 

Igor Muriel Lopes e Silva 
Pregoeiro Municipal 
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