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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO
LARANJEIRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018

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 06 de Março de 2018, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o
nº. 013/2018, objetivando a aquisição de 02 (dois) veículos 0km, para
atender à Secretaria Municipal de Saúde. Tipo Menor Preço Global.
Edital na íntegra na sede da Prefeitura Municipal ou através do site:
h t t p : / / s e b a s t i a o l a r a n j e i r a s . b a . g o v. b r / p u b l i c a c o e s / l i c i t a c o e s .
Informações gerais através do tel (77) 3668-2243, e-mail:
licitacaopmsl@gmail.com.Sebastião Laranjeiras - Bahia, em 20 de
Fevereiro de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018

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 06 de Março de 2018, às 14:00 (catorze) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial,
autuado sob o nº. 014/2018, objetivando a contratação de Serviços
Laboratoriais de Análises Clínicas, destinado ao atendimento à
população de Sebastião Laranjeiras-BA. Tipo Menor Preço Global.
Edital na íntegra na sede da Prefeitura Municipal ou através do site:
h t t p : / / s e b a s t i a o l a r a n j e i r a s . b a . g o v. b r / p u b l i c a c o e s / l i c i t a c o e s .
Informações gerais através do tel (77) 3668-2243, e-mail:
licitacaopmsl@gmail.com.

Sebastião Laranjeiras-BA, 20 de fevereiro de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR
DO BONFIM

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018

Homologação. PA Nº 0118/18.
O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado da

Bahia, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as
Leis Federais Nº 10.520/02, com subsídios da Lei nº 8.666/93,
HOMOLOGA o Processo Licitatório em epígrafe, cujo objeto e a
contratação de empresa especializada para o fornecimento de
materiais tipo, utensílios para cozinha, para atender as escolas da
Rede Municipal de Ensino, no município de Senhor do Bonfim - BA,
sendo adjudicadas a favor das empresas: CORREIA ARTE
PAPELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.541.479/0001-27, vencedora
em 22 itens, totalizando o valor global de R$ 13.674,00 e
LUCINEIDE DA SILVA FERREIRA EIRELI - ME - CNPJ:
22.383.337/0001-68, vencedora em 08 itens, totalizando o valor
global de R$ 3.656,00. Total geral homologado R$ R$ 17.330,00.
Itens 16, 21 e 30, Fracassados. Data da Homologação 19/02/18.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2018

Homologação de resultado. PA Nº 0147/18.
O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado da

Bahia, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as
Leis Federais Nº 10.520/02, com subsídios da Lei nº 8.666/93,
HOMOLOGA o Processo Licitatório em epígrafe, cujo objeto e a
contratação de empresa especializada para fornecimento de material
didático, para atendimento as Escolas da Rede Municipal de Ensino,
tipo menor preço por item, sendo homologado o resultado a favor das
empresas: CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA - EPP - CNPJ:
10.541.479/0001-27 - vencedora em 33 itens, totalizando o valor
global de R$ 69.052,00 e ALEA COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ:
12.011.917/0001-70 - vencedora em 28 Itens, totalizando R$
7.141,20. Total geral homologado R$ 76.193,20. Data da
Homologação 20/02/18. Assina Carlos Alberto Lopes Brasileiro,
Prefeito Municipal.

Senhor do Bonfim-BA, 20 de fevereiro de 2018.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3041/2017

Ratificação/Homologação. PA Nº 2676/17.
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 artigo 24, Inciso
IV, e cumprindo o quanto disposto no Art.26, in fine do mesmo
diploma legal, frente ao Processo Administrativo, para contratação
com dispensa de licitação, tombada sob n° 2676/2017, gerada do
Processo Administrativo n.° 3041/2017, Objetivando a contratação
Direta da empresa SANAR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-
ME inscrita no CNPJ sob o nº 05.358.959/0001-17, cujo objeto e a
contratação de empresa especializada para realizar serviços de coleta,
transporte e destinação final adequado dos resíduos de serviços de
Saúde do Município de Senhor do Bonfim - BA, sob a
responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde. Ratifica e Homologa
o valor global orçado para a prestação dos serviços acima

mencionados, estima-se em R$ 19.500,00 (Dezenove mil e
quinhentos reais), mensal, totalizando o valor de R$ 39.000,00 (Trinta
e nove mil reais) as despesas serão aludidas pelo Fundo Municipal de
Saúde, cujo prazo será de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual
período, e ou com seu encerramento após assinatura da nova avença,
proveniente do Certame Licitatório em andamento, ora ratificado.
Senhor do Bonfim - BA, 02 de agosto de 2017.

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2677/2017

Homologação / Ratificação. PA Nº 3042/17.
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, com as modificações
trazidas pelas Leis nos 8.883/94 e 9.648/98, frente ao processo
administrativo com contratação direta de Dispensa de licitação por
emergência tombada sob n° 3042/2017, originado através do Processo
Administrativo nº 3042/17 almejando a prestação de serviços de
hospedagem, em quarto com acomodações simples, cama individual e
banheiro coletivo, incluindo o fornecimento de três refeições diárias
(café da manhã, almoço e jantar) para pacientes em Tratamento Fora
do Domicilio - TFD do Município de Senhor do Bonfim - BA,
reconhece como contratada a empresa: POUSADA DA PIEDADE
LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº. 11.296.330/0001-92. A Secretaria
Municipal de Saúde, através de sua Secretaria e equipe, ficará
responsável pelas medidas cabíveis e indispensáveis fiscalizar e
acompanhar a prestação de serviços de hospedagem, ficando o valor
global estimado em R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais),
totalizado o valor de 68.400,00 (Sessenta e oito mil e quatrocentos
reais)pelo período de 60 (sessenta ) dias ficando ratificado e
homologado a prestação dos serviços em pauta. Podendo ser
prorrogado, caso haja necessidade. Senhor do Bonfim, 02 de agosto
de 2017.

Senhor do Bonfim-BA, 20 de fevereiro de 2018.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 2/2018

O pregoeiro fará na sede da PMSD Pregão Presencial(SRP)
02/2018 em 06/03/2018 às 09:00h para fornecimento de gêneros
alimentícios destinados a manutenção de secretarias/órgãos
municipais, conforme especifica o termo de referencia. Tel (77)3686-
2079 Editais na sede. Demais atos DOM serradourada.ba.gov.br

Serra Dourada-BA 20 de fevereiro de 2018.
CARLOS MARQUES RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018

O Município de Taperoá, Estado da Bahia, torna público
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial N°
007/2018, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e
eventual contratação de empresa especializada no fornecimento e
recarga de cartuchos de impressoras jato de tinta e de cartuchos de
toner para impressoras laser, com troca de cilindro e chip e na
prestação de serviços de assistência técnica para manutenção
preventiva e corretiva das impressoras/copiadoras lotadas em
diversos setores da municipalidade, com reposição de peças e kit
de impressão originais do fabricante ou compatíveis com o
equipamento, conforme Anexo I Do Edital. A entrega e a abertura
das propostas acontecerão no dia 06 de março de 2018, às 14:30h,
na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira,
138, Taperoá - BA. O Edital estará à disposição dos interessados
na sede da Prefeitura Municipal, das 8:00 às 12:00 horas.
Informações gerais através do site: www.prefeituradetaperoa.com.br
ou pelo tel. (75) 3664-1891.

Taperoá-BA, 19 de fevereiro de 2018.
MURILO BOMFIM ASSIS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2018

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Teofilândia
- BA realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº
002/2018, em 05/03/2018 às 09:00min, em sua sede. Objeto:
AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS DE PASSAGEIRO 0KM
PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE TEOFILANDIA/BA.
Para aquisição do Edital na sede da Prefeitura, das 08hs às 12hs,
na Pç José Luis Ramos, nº 84, centro, Teofilândia - BA, ou por
e-mail: licitacao@teofilandia.ba.gov.br

RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018

Torna público que irá realizar a Licitação na modalidade de
Pregão Presencial Nº 7/2018, menor preço por lote, vinculado ao
processo administrativo nº 052/2018, visando Contratação de
Empresa Especializada Para Aquisição de Livros Educativos
Pedagógicos, Visando Atender os Alunos das Creches, Localizadas
Na Sede e Zona Rural do Município de Tucano - BA., cuja sessão
será realizada no dia 05/03/2018, às 15 horas. Edital e Anexos
disponíveis gratuitamente e impressos, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, à Av. Antônio Carlos Magalhães, 184 -
Tucano/BA, CEP 48790-000 horário de atendimento de 08:00 as
12:00h. Maiores informações pelo telefone (75) 3272-2181.

Tucano-Ba, 20 de fevereiro de 2018.
BRUNO LUIS LIMA DE BRITO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018

PA 52/18. Edital 13/18. Menor Preço Global. Objeto: fornecimento de
Oxigênio Medicinal. Dia 05/03/18 às 9h. Informações
Preferencialmente pelo e-mail licitacao@uaua.ba.gov.br, e
alternativamente pelo 74 36731707 ou pessoalmente na CPL, Pç.
Belarmino José Rodrigues, s/n, Centro, de 9 às 12h.

Uauá-BA, 20 de fevereiro de 2018.
MAX DENYS ALVES DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018

P.A 057/2018, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto:
Contratação de empresa para aquisição de carteiras escolares visando
atender a Secretaria de Educação do Município. Sessão de Abertura:
às 14:00h do dia 05/03/2018 e será realizada na sala de reuniões da
COPEL na Prefeitura Municipal, Avenida Severino Ribeiro Granja,
199 - Centro. Informações: (74) 3528-1258, Edital na Prefeitura
Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00h
as 12:00h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018

P.A 058/2018, Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, Objeto:
Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para a
merenda escolar dos alunos do ensino fundamental e da educação
infantil da rede municipal de ensino do Município. Sessão de
Abertura: às 09:00h do dia 06/03/2018 e será realizada na sala de
reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal, Avenida Severino
Ribeiro Granja, 199 - Centro. Informações: (74) 3528-1258, Edital na
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação,
das 08:00h as 12:00h.

Umburanas, 20 de fevereiro de 2018.
ALCINA VIEIRA BRUNO DE JESUS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Empreitada nº 16/2018 Tomada de Preços nº 13/2017
Licitação nº 470/2017
Objeto : Contratação de empresa do ramo para a execução de
serviços das obras e serviços de engenharia para construção de
Praça Esportiva com quadra de futsal, localizada no Bairro do Tio
Virginio, Valença-Bahia. Contratada: RC CONSTRUTORA LTDA,
CNPJ Nº. 11.776.979/0001-00. Prazo: 180 dias. Valor total: R$
217.382,41. Data do Contrato: 05/02/2017

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2017

Licitação Nº 470/2017
Objeto : Contratação de empresa do ramo para a execução de
serviços das obras e serviços de engenharia para construção de
Praça Esportiva com quadra de futsal, localizada no Bairro do Tio
Virginio, Valença-Bahia. Contratada: RC CONSTRUTORA LTDA,
CNPJ Nº. 11.776.979/0001-00. Prazo: 180 dias. Valor total: R$
217.382,41.Data homologação/Adjudicação: 05/02/2017

RICARDO SILVA MOURA
Prefeito
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Mil famílias de casa nova

Foram escolhidas
1.020 famílias,
que assinaram
escrituras ontem

Era um sonho até então dis-
tante, mas que agora, no final
deste mês ou início de março,
vai se tornar realidade. A do-
na de casa Cleisivalda dos
Santos, 28 anos, ainda não
conseguia acreditar que, na
manhã de ontem, assinou os
contratos da sua nova casa.

O novo lar fica no Conjunto
Habitacional Margaridas, na
Rua Joaquim Ferreira, Jardim
das Margaridas. O empreen-

dimento faz parte do progra-
ma Minha Casa, Minha Vida e
foi entregue ontem pelo pre-
feito ACM Neto (DEM).

Ao todo, 1.880 famílias vão
comemorar a conquista dos
imóveis próprios no mesmo
conjunto, construídos pela
Caixa Econômica Federal
(CEF). Desses 1.880 contra-
tos assinados, 1.020 foram
famílias selecionadas pela
prefeitura.

“Possuímos hoje uma polí-
tica habitacional que, de um
lado, prioriza, em parceria
com o governo federal, a
construçãodenovasresidên-
cias, por meio do Minha Casa,
Minha Vida. Por outro lado,
realiza intervenções como o
programa Morar Melhor, de
reforma de casas em situação
precária e de regularização
fundiária, através do Casa
Legal”, disse o prefeito ACM
Neto, durante o encontro
com os beneficiados, que
aconteceu no auditório da
Faculdade Unopar, no Parque
Bela Vista, em Brotas.

Com o contrato em mãos,
surge a sensação de seguran-
ça, já que a preocupação cos-
tumava rondar as noites na
antiga casa de Cleisivalda. Is-
so porque era difícil para ela
morar em um cômodo im-
provisado nos fundos da resi-
dência do pai, na companhia
do marido e dos três filhos, no
CIA-Aeroporto.

As noites se tornaram pio-
res depois da chegada da pe-
quenaEvellynShopia,2anos,
que precisa de uma atenção
maior - a garota possui mi-
crocefalia causada pelo zika
vírus. “É difícil, porque,
quando chove, alaga tudo.
Lá, a gente dorme no chão,
porque não temos cama.
Quando precisamos ir ao ba-
nheiro, temos que utilizar al-
gum recipiente porque tam-
bém não temos saneamen-
to”, contou a dona de casa,
que vai pagar parcelas que
correspondem a 10% do salá-
rio mínimo, ou seja, menos
de R$ 100.

CRITÉRIOS
Esse é um dos critérios que fi-
zeram com que Cleisivalda
fosse beneficiada pela Caixa,
por meio da prefeitura de Sal-

Nilson Marinho *
REPORTAGEM

lidenilson.araujo@redebahia.com.br

Para essas
famílias, hoje
está sendo
realizado um
sonho. Elas vão
poder bater no
peito e dizer:
esta é a casa da
minha família
ACM Neto

FOTOS DE MARINA SILVA

Prefeito entrega escritura à dona de casa Cleisivalda, que leva no colo a filha Evellyn, que tem microcefalia
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2018 

 
 

 

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 06 de 

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

Presencial, autuado sob o nº. 014/2018, objetivando acontratação de Serviços Laboratoriais de Análises 

Clínicas, destinado ao atendimento à população 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 20 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.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E323-41B9-2EB8-0939.


