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de profissionais da equipe técnica com conhecimentos necessários). A partir da análise
dos portfólios, será elaborada uma Lista Curta de Empresas que poderá ser formada,
exclusivamente, por empresas nacionais. As empresas serão selecionadas de acordo com
os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores
Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN 2350-9 de acordo com
o estabelecido no Contrato de Empréstimo. A seleção está aberta a todas as empresas
elegíveis, conforme definido nestas políticas. As empresas poderão associar-se com
outras empresas na forma de uma joint venture ou por meio de subcontrato para
melhorar as suas qualificações. Para efeito da formação da lista curta, a nacionalidade de
uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou incorporada e, no caso
de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa designada como
representante. A empresa será selecionada de acordo com SELEÇÃO BASEADA NA
QUALIDADE E CUSTO (SBQC) definido nas Políticas. Maiores informações podem ser
obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente das 9h às 12h e das 14h
às 17h (hora local). As Manifestações de interesse deverão ser entregues na forma
escrita, pessoalmente, por correio ou por correio eletrônico/e-mail, até o dia 03 de
junho de 2019, às 17h (hora local). PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA -
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA - UNIDADE DE
GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - UGP Unidade de Gerenciamento do Programa de
Saneamento Ambiental e de Urbanização do Subúrbio de Salvador - 1ª. Etapa: Projeto
Novo Mané Dendê. Avenida Vale dos Barris, 125, Barris, Salvador - Bahia - CEP: 40.070-
050 - Tel.: +55 (71) 3202-4611 / +55 (71) 3202-4600. E-mail:
mi.manedende@gmail.com.

Salvador, 14 de maio de 2019.
ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO

Diretor
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A

P O B R EZ A
AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Serviços de Consultoria (Pessoa Física)
BRASIL
PROJETO SALVADOR SOCIAL
Empréstimo pelo Banco Mundial no: 8818-BR
Título: Seleção e Contratação de Consultor Individual para Elaboração o Desenvolvimento
do Sistema SUAS para Apoiar o Desenho, Desenvolvimento e Implantação de Metodologia
e Ferramentas de um Sistema Integrado para a Secretaria de Promoção Social e Combate
à Pobreza - SEMPRE.
Solicitação de Manifestação de Interesse - SMI Nº 004/2019_C.I 002/2019 CC BIRD
005/2019

A Prefeitura Municipal do Salvador contratou operação de crédito externo junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) destinados ao Projeto
Salvador Social, que tem como objetivo aprimorar a prestação de serviços sociais no
município de Salvador, enfatizando melhorias na eficiência do sistema de saúde, qualidade
da educação e efetividade da proteção social.

O Projeto Salvador Social tem do ponto de vista da prestação de serviços
públicos, duas vertentes: 1) ampliação planejada da oferta em segmentos de cobertura
ainda muito baixa e; 2) melhoria na qualidade dos serviços ofertados. Estes objetivos visam
o aumento da eficiência e da produtividade dos setores prestadores de serviços.

A consultoria consiste resumidamente na contratação de consultoria individual
para apoiar o desenho, desenvolvimento e implantação de metodologia e ferramentas de
um Sistema Integrado para a SEMPS, que possibilite a interoperabilidade entre o Cadastro
Único, os programas, serviços e a gestão da política de assistência social, no Município de
Salvador.

A CASA CIVIL, através da Comissão Especial Mista de Licitação, torna público
que está aberto o prazo para Consultores Individuais (pessoas físicas) interessados, na
apresentação de MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, com vistas à prestação dos serviços de
consultoria. Os interessados deverão demonstrar que são qualificados e têm a experiência
relevante para desempenhar os serviços, através de currículos. As Manifestações de
Interesse não devem exceder 50 páginas no total com as seguintes especificações:
tamanho A4, fonte Times New Roman, tamanho da fonte 12, com espaçamento entre
linhas 1,5 e texto justificado. Critérios para estabelecer a seleção incluem: (i) experiência
comprovada conforme descrição no Termo de Referência; e (ii) experiência no Brasil. A
minuta do Termo de Referência pode ser encontrada em
http://casacivil.salvador.ba.gov.br/index.php/10-servicos/52-projeto-salvador-social.

Os Consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos do Banco
Mundial contidos nas Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas por
Empréstimos do BIRD pelos Mutuários do Banco Mundial, edição de julho de 2016
("Diretrizes de Consultoria") Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de
Financiamento de Projetos de Investimento, seguindo a metodologia de Consultor
Individual. Especial atenção deve ser dada pelos consultores interessados ao parágrafo 3.14
das Diretrizes, que define a política do Banco Mundial em matéria de Conflito de
Interesses.

As Manifestações de Interesse (Currículos) deverão ser entregues no endereço
abaixo por via postal até às 17h00 - horário de Brasília/DF, exclusivamente no setor de
Protocolo da Casa Civil no 14º andar sala 1401 até o dia 17/06/ 2019.

Endereço:
CASA CIVIL
UGP - Unidade Gestora do Projeto
George Melo Barreto - Presidente da Comissão Especial Mista de Licitação
Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 3244 - Edf. Empresarial Thomé de Souza - 14º

andar sala 1401 - Caminho das Árvores.
CEP: 41.800.700
Tel: +55-71-3202-7410;
E-mail: salvadorsocial@salvador.ba.gov.br
Web site: http://casacivil.salvador.ba.gov.br/index.php/10-servicos/52-projeto-

salvador-social
Não serão aceitas Manifestações de Interesse entregues via endereço

eletrônico.
Consultores interessados poderão obter maiores informações, de segunda a

sexta-feira, de 8h30 a 12h00 e de 13h30 a 17h00 (horário local), no mesmo endereço
anteriormente informado.

Salvador, 16 de maio 2019.
GEORGE MELO BARRETO

Presidente da Comissão Especial Mista de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 19/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 315/2019
Objeto O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL-BA, comunica a todos os interessados que realizará
Licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços sob o n.º 0019/2019,
que tem por objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Água Mineral
em recipientes de tamanhos diversos, com o escopo de suprir as demandas do Município
de São Gabriel/BA. Tipo Menor Preço. Data de abertura: 29/05/2019 às 09:00hs, no Setor
de Licitações. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico:
http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, ou solicitado
pelo e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br Para maiores informações, no horário das 08:00
as 12:00hs, no Setor de Licitações, situado na Praça Largo da Pátria, nº 132 - Centro - São
Gabriel/BA, ou pelo telefone: (74)3620.2122.

CLEVERSON G G OLIVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 13/2019

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 29 de Maio de 2019, às 08:00 (oito) horas, na sede
da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº.
013/2019, objetivando a formação de registro de preços com a finalidade de aquisição
futura e eventual de peças veiculares para manutenção das máquinas pesadas vinculadas
à Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município. 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 15
de Maio de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2019

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 29 de Maio 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. Sebastião Laranjeiras - Bahia, em 15
de Maio de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 15/2019

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 30 de Maio de 2019, às 08:00 (oito) horas, na sede
da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº.
015/2019, objetivando a Formação de registro de preços com a finalidade de aquisição
futura e eventual de pneus para a manutenção dos veículos tipo passeio, utilitários e
máquinas pesadas, pertencentes a este Município. 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 15
de Maio de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº 16/2019

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 30 de Maio de 2019, às 14:00 (catorze) horas, na sede
da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº.
016/2019, objetivando a formação de registro de preços com a finalidade de contratação
futura e eventual de serviços gráficos gerais e impressão digital, para manutenção das
atividades administrativas desta Prefeitura Municipal. 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, em 15 de maio de 2019.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2019

Processo Administrativo nº 0530/19.
O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado da 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 de licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº 005/2019, gerado através
do processo administrativo nº 0530/19, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada no ramo de engenharia civil para: Execução de Pavimentação de diversas ruas
na sede e interior do município; Construção do Campo Socity de Areia; Requalificação da
Praça da Usina; e Requalificação do Calçadão Antônio Guena, no Município de Senhor do
Bonfim Bahia, Execução indireta tipo menor preço global por LOTES, sob regime de
empreitada por preço unitário Reconhece como vencedora do Certame a empresa EFFES
ENGENHARIA LTDA-ME inscrita no CNPJ Nº 23.016.541/0001-03, com o valor para o lote 04
de R$ 55.501,43 (cinquenta e cinco mil quinhentos e um reais e quarenta e três
centavos).A Secretária Municipal de Infraestrutura, através de seu Secretario e respectiva
equipe, fica responsável pelas medidas cabíveis e indispensáveis objetivando a ordem de
serviços para execução dos mesmos Homologo o certame referente ao Processo
Administrativo nº 0539/19

Senhor do Bonfim - BA, 23 de abril de 2019.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO

Prefeito

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2019

Processo Administrativo nº 0530/19.
O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado da 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 de licitação na modalidade Tomada de Preços sob nº. 005/2019, gerado através
do Processo Administrativo nº. 0530/19, Concordando com o julgamento da Comissão
Permanente de Licitação. Faz a devida Adjudicação dos serviços em favor da empresa
EFFES ENGENHARIA LTDA-ME inscrita no CNPJ Nº 23.016.541/0001-03, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil para: Execução de
Pavimentação de diversas ruas na sede e interior do Município; Construção do Campo
Socity de Areia; Requalificação da Praça da Usina; e Requalificação do Calçadão Antônio
Guena no Município de Senhor do Bonfim Bahia, Execução indireta tipo menor preço
global por LOTE, com o valor para o lote 04 de R$ 55.501,43 (cinquenta e cinco mil
quinhentos e um reais e quarenta e três centavos).Ora Adjudicado,

Senhor do Bonfim - BA, 23 de abril de 2019.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO

Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2019

Processo Administrativo nº 0530/19.
O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado da 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
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Artilheiro na seca

Gilberto está há
cinco partidas
sem fazer gol
pelo Bahia

Falta pouco tempo para o Ba-
hia iniciar uma verdadeira
maratona contra o São Paulo.
Serão três partidas contra o
time paulista em dez dias -
duas no Morumbi, uma na
Fonte Nova. O primeiro
roundjáacontecenopróximo
domingo, às 11h, pelo Cam-
peonato Brasileiro, e o con-
texto transforma o jogo em
uma espécie de aperitivo para
os confrontos eliminatórios
que vêm logo depois.

Xodó da torcida, o atacante
Gilberto conhece bem o pró-
ximo adversário. Ele vestiu a
camisa do tricolor paulista
por duas temporadas (2016 e
2017) antes de sair para o fu-
tebol turco. Pelo São Paulo,
soma 43 partidas e 15 gols.
Apesar de conhecer algumas
peças, a exemplo de Hudson e
Hernanes, o centroavante
assume que muita coisa está
diferente desde sua saída.

“Houve uma mudança no
estilo do São Paulo em si.
Muitos garotos da base ga-
nharam chance neste ano e a
gente tem que ter cuidado
com essa garotada”, alertou.

Artilheiro do Bahia no ano,
com 13 gols, Gilberto enfren-
ta uma seca incômoda. Já são
cinco jogos passando em
branco. A última vez que ba-
lançou as redes foi contra o
Bahia de Feira, na final do
Baianão.Aquelegoldepênal-
ti garantiu ao Bahia o bicam-
peonato baiano e interrom-
peu uma sequência de seis jo-
gos sem marcar.

ÉbemverdadequeGilberto
só foi titular em um dos cinco
duelos que ficou sem marcar.
Nas partidas contra Londri-
na, Corinthians, Botafogo e
Athletico, o matador só en-
trou no segundo tempo: Fer-
nandão foi titular nessas

oportunidades. O “Golber-
to”, como brinca a torcida, só
entrou de primeira contra o
Avaí - e jogou os 90 minutos.

O goleador quer aproveitar
a famosa “Lei do Ex” para se
reencontrar com o fundo da
rede. Se conseguir quebrar o
jejum, Gilberto pode ajudar o
Bahia a acabar com a sina in-
cômoda de não vencer jogos
fora de casa no Brasileirão.
Até aqui, foram duas partidas
e duas derrotas.

“É importante para quem
quer algo mais no Brasileiro
pontuar fora de casa. A nossa
equipemostrouquetemforça
enorme”, avaliou ele.

JEJUM
Ao todo, Gilberto disputou 51
partidas pelo Bahia. É o clube
por onde o atacante disputou
mais jogos em toda a sua car-
reira. Na segunda colocação
do ranking, está justamente o
São Paulo.

Vinícius Nascimento*
REPORTAGEM

@eusouvinino

ÉaterceiravezqueGilberto
passa pelo menos cinco jogos
sem marcar um golzinho se-
quer vestindo a camisa azul,
vermelha e branca.

Antes dos dois jejuns deste
ano, o atacante enfrentou
uma seca de nove partidas na
temporada passada. Ele fez o
gol solitário do Bahia na der-
rota contra o Vasco, pela 26ª
rodada do Campeonato Bra-
sileiro, e depois disso passou
o resto do ano de 2018 sem
festejar com a galera.

Foram oito jogos pelo Bra-
sileirão e um pela Copa
Sul-Americana, todos pas-
sando em branco.

Ele só voltou às redes no
primeiro jogo da atual tem-
porada, quando aproveitou
cruzamento de Paulinho e fez
de cabeça contra o CRB, pela
Copa do Nordeste. Foi o pri-
meiro gol do Esquadrão na
temporada.
*SUPERVISÃO DO EDITOR MIRO PALMA

FELIPE OLIVEIRA/ EC BAHIA/ DIVULGAÇÃO

Com 13 gols marcados, Gilberto ainda é o artilheiro do Bahia em 2019

Não quero
atrelar a isso (ser
reserva). Fica
parecendo que eu
estou deixando
passar alguma
coisa. Tem que
ser pelo meu
rendimento.
Sempre friso isso
Gilberto
Camisa 9 do Bahia está há cinco jogos
sem marcar e não acredita que o fato de
estar na reserva tenha a ver com isso.
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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. 016/2019 

 
 

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

licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº. 016/2019, objetivando a formação 

de registro de preços com a finalidade de contratação futura e eventual de serviços 

gráficos gerais e impressão digital, para manutenção das atividades administrativas desta 

Prefeitura Municipal. 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 15 de Maio de 2019. 

 
 
 

Igor Muriel Lopes e Silva 
Pregoeiro Municipal 
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