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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRAGUÁ

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018

Objeto: contratação de empresa do ramo para prestação serviços no
Transporte Escolar utilizando ônibus, microônibus e similares nas
qualidades e quantificações contidas em Edital. O Pregoeiro, no uso
de suas atribuições legais, em nome da Prefeitura Municipal de
Potiraguá, Estado da Bahia, e em defesa do interesse público, torna
público aos interessados, a ANULAÇÃO do Pregão Presencial nº
017/2018. Não há prejuízo para o erário público, não há prejuízo a
interesses pessoais de terceiros e não há e nem haverá prejuízo para
o interesse público. Potiraguá/BA, 19 de Fevereiro de 2018.

JUVENÁRIO SOARES LUCAS JÚNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL R.P. Nº 7/2018

PA N° 135/2017. TIPO: Menor Preço/Por Lote Objeto: contratação de
empresa especializada para futuro fornecimento de material de
construção para suprir as demandas da Secretaria Municipal de
Educação de Prado - BA, Abertura: 07/03/2018, 09hs Sala de
Licitações, Tel. (73) 3021-1124.

Prado-BA, 21 de fevereiro de 2018.
CHRISTIAN AMADOR RIBEIRO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
DAS NEVES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018

O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves - BA
comunica que realizará PP nº 16/2018, Proc. Administrativo nº 37/2018,
no dia 06 de março de 2018, ás 14:00hs, objetivando a contratação de
empresa para prestação de serviços na realização dos festejos, no
âmbito do Município de Riachão das Neves, em cumprimento aos
regramentos da lei Nº 10.520/02. Este Edital está à disposição na sala da
Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido
pessoalmente no horário das 07:30 às 11:30h e das 13:30 as 17:30
horas, no endereço: Praça Municipal, 27 - Centro - Riachão das Neves -
Bahia. CEP - 47.970-000. informações e-mail: rnlicita@hotmail.com e

Tel.: 77 - 3624.2136/2233. Mauricio da Silva - Pregoeiro.

Riachão das Neves-BA, 20 de fevereiro de 2018.
MAURICIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2017

Menor Preço por lote. Objeto: aquisição de materiais eletricos. Dia
06/03/18,às 10:30h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017

Menor Preço por Lote. Objeto: aquisição de material de limpeza e
descartaveis. Dia 06/03/18 às 15:30h. Informações: 75 32521043.

Ruy Barbosa-BA, 21 de fevereiro de 2018.
LUÍZ CLAUDIO MIRANDA PIRES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018

Torna-se público que no dia 07/03/2018, às 08h30min. fará
realizar o Pregão Presencial, nº 9/2018, em menor preço por Lote, para
contratação de empresa especializada em serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos veículos que compõem a frota da Prefeitura
Municipal, conforme especificações do Anexo I do Edital. 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 SANTA LUZ

AV I S O S
PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2018

Acato o parecer, acolhendo o Recurso formalizado pela
Empresa Sol Dourado Comércio, Serviços e Transportes Eireli, no
sentido de inabilitar a licitante Princesa Transportes e Serviços
LTDA, ao tempo que convoco a Recorrente para apresentar os
documentos respectivos, eis que é a próxima classificada.

Acato o parecer, acolhendo parcialmente o Recurso
formalizado pela licitante A DIJAM Serviços e Empreendimentos
LTDA apenas no que concerne a inabilitação da licitante Princesa
Transportes e Serviços LTDA, ao tempo que convoco a próxima
empresa classificada para apresentar os documentos respectivos.

Santaluz, 20 de fevereiro de 2018.
GEORGE FRÉDMAN DOS SANTOS SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018

O Município de Santana, Estado da Bahia, torna público que
no dia 06/03/2018, às 09:00h, serão recebidas propostas relativas ao
Pregão Presencial nº 009PP/2018 tendo como objeto: - Objeto:
contratação de Pessoa Física ou jurídica para os serviços de transporte
dos alunos da rede pública municipal do ensino básico de Santana,
conforme descrito no Termo de Referencia deste Edital.

Santana-BA, 20 de fevereiro de 2018.
MAISA CRISTIANE NEVES DE ALMEIDA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 29/2017

No extrato do contrato nº 10.2018 do PREGAO
PRESENCIAL SRP Nº 29/2017 publicado no D.O.M. de 08/02/2018,
Ano II - nº 12, Cad. 06, Pag. 02. e no D.O.U de 14/02/18, seção 3,
nº30" Onde se lê: "R$85.978,66". Leia-se: "R$85.303.26".

Santanópolis, 20 de fevereiro de 2018.
DINORÁ BINA DOS SANTOS SOUZA

Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2018

Convite nº 1/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil
para execução de obras (sem o fornecimento de materiais e insumos)
visando à reforma das unidades escolares municipais denominadas;
Edgar Pereira (localizada na comunidade do Alto Alegre), Lauro de
Freitas (localizada na comunidade do Quilombo), Guilherme de Brito
(localizada na Comunidade do Alecrim), Maria Elizabeth (localizada
na sede do Município) e Monteiro Lobato (localizada na sede do
Município). CONTRATADA J & N CONSTRUTORA LTDA - ME,
CNPJ Nº 11.228.045/0001-34. VALOR: R$ 78.278,64. DOTAÇÃO:
22001 - 12.361.0001.2012 - 44.90.51.00 - 19. VIGÊNCIA:
09/04/2018. Data da assinatura 09 de Fevereiro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO
DE JESUS

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2018

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, com
sede a Avenida Ursicino Pinto de Queiroz, nº 167, Centro - Santo
Antonio de Jesus - Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº
13.825.476/0001-03, através da Comissão Permanente de Licitação,
designada no Decreto nº 376 de 08 de novembro de 2017, torna
público aos interessados que realizará às 09:00h, do dia 15 de março
de 2018, na sede da Secretaria da Administração e Planejamento, Sala
de Reuniões da Comissão de Licitação, situada Av. Vereador João
Silva, 06, Térreo, Bairro Andaiá - Santo Antônio de Jesus, Bahia,
CHAMADA PÚBLICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. O Edital e seus anexos
estão disponíveis aos interessados no site oficial
www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br, no Acesso à Informação:
Licitações e Contratos - Íntegra.

Santo Antônio de Jesus, 21 de fevereiro de 2018.
ISA CRISTINA BEHRENS PINTO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018

Proc. Adm. Nº 409/2017
Objeto: Aquisição de veículos novos, zero quilômetro, destinados a
atender as Secretarias Municipais de Saúde, Ação Social e de Obras
e Serviços Públicos, Menor Preço Global. Empresa Vencedora:
Miranda Schitini Aluguel de Máquinas e Veículos Ltda - ME, Valor
Total: Lote II - R$122.380,00; Lote III - R$57.280,00; Lote IV -
R$160.000,00. Nos termos do parecer jurídico, homologo a presente
licitação, para que produza seus efeitos jurídicos.

São Félix-BA, 20 de fevereiro de 2018.
ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO JACUÍPE

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 2/2018

Torna público que, a partir do dia 22/02/2018, abertura,
objetivo: Credenciamento de profissionais para a prestação de
serviços na área de Educação, para atender a necessidade da Sec.
Mun. de Educação, termos e condições estabelecidos no Edital e seus
anexos. O Credenciamento poderá ser realizado a qualquer tempo
pelo interessado, durante o exercício do ano em curso, sendo que a
contratação obedecerá à disponibilidade de vagas, conforme definido
pela Secretaria. Informações na Copel.

São José do Jacuípe-BA, 21 de fevereiro de 2018.
ALEXSANDRO SANTOS ARAÚJO

Presidente Da Copel

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2018

Torna público às 09h do dia 06/03/2018, objeto: contratação
de empresa especializada para o fornecimento de materiais de
construção e elétricos, visando atender as necessidade das Secretarias
Municipais. Informações na sede da Prefeitura.

São José do Jacuípe-BA, 21 de fevereiro de 2018.
ALEXSANDRO SANTOS ARAÚJO

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO

LARANJEIRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2018

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 07 de Março de 2018, às 08:00 (oito) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial,
autuado sob o nº. 015/2018, objetivando a Formação de registro de
preços com a finalidade de aquisição futura e eventual de peças
veiculares destinadas a manutenção de veículos pertencentes à frota
pública deste Município. Tipo Menor Preço Por Lote. 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 21 de
Fevereiro de 2018.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2018

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 07 de Março de 2018, às 14:00 (catorze) horas, na sede da
Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial,
autuado sob o nº. 016/2018, 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 21 de
Fevereiro de 2018.

IGOR MURIEL LOPES E SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018

Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de
transporte escolar para o ano letivo de 2018, a serem executados em
regime de empreitada pelo menor preço do km rodado por itinerário,
destinado a suprir a necessidade da Secretaria de Educação. Data e
hora da sessão pública: dia 06 de março de 2018 às 08:30h (horário
local). O Edital e anexos estão disponíveis aos interessados no
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de
Tanhaçu, situado à Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro - CEP
46.600-000 - Tanhaçu - BA.

Tanhaçu-BA, 22 de fevereiro de 2018.
GERALDO ESTEVES DE OLIVEIRA

Pregoeiro
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Coelba: 270
vagas em cursos
A Coelba está com inscrições abertas para 270
vagas em curso para professores das redes pú-
blica e privada de Feira de Santana e Senhor do
Bonfim. As inscrições devem ser feitas pelo si-
te: www.coelba.com.br. Os educadores de
Feira de Santana têm até o dia 25 de fevereiro
parafazerainscriçãoeosdeSenhordoBonfim
até o dia 2 de março. Posteriormente, serão
abertas turmas de formação também nos mu-
nicípios de Barreiras e Vitória da Conquista. O
curso gratuito vai tratar do uso seguro e efi-
ciente da energia, um tema que pode ser apli-
cado em várias disciplinas.

CARTÃO
DE PONTO

Lucy Barreto
é editora e
escreve sobre
mercado de
trabalho

POR LUCY BARRETO

b /www.correio24horas.com.br/cartaodeponto

BENEFÍCIO Começa hoje o
pagamento do abono salarial
PIS (Programa de Integração
Social) do calendário
2017/2018, ano-base 2016,
para os trabalhadores nasci-
dos nos meses de março e
abril. Segundo a Caixa Eco-
nômica Federal, os valores
variam de R$ 80 a R$ 954,
conforme o tempo de traba-
lho em 2016. Os titulares de
conta individual na Caixa
com saldo acima de R$ 1 e
movimentação receberam o
crédito automaticamente na
última terça-feira (20).

Os pagamentos são reali-
zados conforme o mês de
nascimento do trabalhador,
e tiveram início em julho,
com os nascidos naquele
mês. Os recursos de todos os
beneficiários ficam disponí-
veis até 29 de junho de 2018.
Os últimos a sacar serão os

nascidos em maio e junho, a
partir de 15 de março.

São liberados R$ 15,7 bi-
lhões para 22,1 milhões de
beneficiários em todo o ca-
lendário. Para os nascidos
em março e abril, estão dis-
poníveis R$ 2,664 bilhões
para mais de 3,745 milhões
de trabalhadores. O valor do
benefício pode ser consulta-
do no Aplicativo Caixa Tra-
balhador, no site do banco
ou pelo Atendimento Caixa
ao Cidadão: 0800 726 0207.

PIS para nascidos em março e
abril começa a ser pago hoje

A Caixa lembra que tem
direito ao benefício o traba-
lhador inscrito no Progra-
ma de Integração Social
(PIS) ou no Programa de
Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep) há
pelo menos cinco anos e
que tenha trabalhado for-
malmente por pelo menos
30 dias em 2016 com remu-
neração mensal média de
até dois salários mínimos.
Também é necessário que
os dados estejam correta-
mente informados pelo
empregador na Relação
Anual de Informações So-
ciais (Rais), ano-base 2016.

Quem possui o Cartão do
Cidadão e senha cadastrada
pode se dirigir a uma casa
lotérica, a um ponto de
atendimento Caixa Aqui ou
aos terminais de autoatendi-
mento da Caixa.

3,7MI
de trabalhadores

nascidos em março e
abril recebem

nesta etapa

48
dos que pagam um plano
alegam abrir mão de algo
em seus orçamentos para
ter o serviço

74
não possuem poupança
para imprevistos

56
dos pesquisados acham
que a saúde pública
piorou nos últimos meses

70% DOS BRASILEIROS
NÃO POSSUEM PLANO
DE SAÚDE PARTICULAR

PESQUISA Um estudo reali-
zado pelo Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) e
pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CN-
DL) revela que 70% dos bra-
sileiros não possuem plano
de saúde particular – seja ele
individual ou empresarial,
percentual ainda maior en-
tre as pessoas das classes C,
D e E (77%). O estudo busca
investigar o impacto dos
gastos com saúde no orça-
mento do consumidor. De
acordo com a pesquisa,
quando essas pessoas preci-
sam de atendimento, 45%
utilizam o Sistema Único de
Saúde (SUS) e o restante
(25%) arca com dinheiro do
próprio bolso para pagar pe-
los serviços. Entre quem pa-
ga o plano individualmente
(11%), a média de valor gas-
to mensal é de R$ 439,54.
Quatro em cada dez entre-
vistados (42%) escolheram o
plano pelo preço acessível,
seguido pela qualidade dos
hospitais e clínicas ofereci-
dos (33%) e recomendação
de outras pessoas (22%).

ECONOMIA
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP - Nº. 016/2018 
 

 

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 07 de 

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

Presencial, autuado sob o nº. 016/2018, objetivando aformação 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 21 de Fevereiro de 2018. 

 

 

 

Igor Muriel Lopes e Silva 

Pregoeiro Municipal 
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