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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÕES PRESENCIAIS

A Prefeitura Municipal de Santaluz avisa que realizará as
seguintes Licitações:

Pregão Presencial Nº. 003/2018, eventual prestação de ser-
viços com hospedagem para atender as solicitações das secretarias de
finanças, administração, assistência social, saúde, infraestrutura, cul-
tura e educação do município de Santaluz - Bahia, abertura dia
30/01/2018 às 09:00h. Recurso: 00-01-02-14-29.

Pregão Presencial Nº. 002/2018, aquisição de refeições e
lanches para atender as solicitações das secretarias de finanças, ad-
ministração, assistência social, saúde, infraestrutura, cultura e edu-
cação do município de Santaluz - Bahia. Abertura dia 30/01/2018, às
12:00 horas. Recurso: 00-01-02-14-29.

O Edital completo poderá ser adquirido no setor de licitações
da Prefeitura Municipal de Santaluz, das 8h às 13h de segunda a
sexta-feira, localizada no CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, Avenida Getúlio
Vargas, s/n, Centro.

Santaluz/BA, 17 de Janeiro de 2018.
GEORGE FRÉDMAN S. SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2018

A Pregoeira comunica que realizará Pregão Presencial
003/2018 no dia 29/01/2018 ás 10:00 hrs na sede da PMST, cujo
objeto é : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA-
RA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PA-
RA ATENDER NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
SANTA TEREZINHA - BAHIA por menor preço por lote. T:(75)
3639-2132. Edital e divulgação dos demais atos do certame- Diário
Oficial: www.santateresinha.ba.io.org.br.

Santa Terezinha, 17 de Janeiro de 2018.
PATRÍCIA SANTOS DE AQUINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

EXTRATO DE CONTRATO No- 15/2018

Contratação: Licitação: Processo Administrativo nº 195-
S/2017. Modalidade: Pregão Presencial n° 084/2017. Objeto: for-
necimento de eletrodomésticos, móveis em geral, móveis e equi-
pamentos de informática, materiais e equipamentos hospitalares para
suprir as necessidades das unidades básicas de saúde da Secretaria
Municipal de Saúde do município de Santo Amaro - Bahia, com
recurso da proposta Nº 12278.378000/1150-02 do Ministério da Saú-
de. Vigência: a partir de 04/01/2018, com prazo de 12 (doze) meses.
Recurso Orçamentário: UNIDADE ORCAMENTARIA: 1313, PRO-
JETO ATIVIDADE: 2023, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.00,
FONTE: 6102/9214. Contrato Nº 015/2017. Contratado: J BOAVEN-
TURA DOS SANTOS, CNPJ: 03.036.280/0001-86, Valor Total Es-
timado: R$ 45.700,00 (quarenta e cinco mil e setecentos). Funda-
mentação: Lei nº 10.520/2002 e suas alterações posteriores. Flaviano
Rohrs da Silva Bomfim - Prefeito Municipal. Santo Amaro/BA, 04 de
janeiro de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO No- 16/2018

Contratação: Licitação: Processo Administrativo nº 195-S/2017. Mo-
dalidade: Pregão Presencial n° 084/2017. Objeto: fornecimento de
eletrodomésticos, móveis em geral, móveis e equipamentos de in-
formática, materiais e equipamentos hospitalares para suprir as ne-
cessidades das unidades básicas de saúde da Secretaria Municipal de
Saúde do município de Santo Amaro - Bahia, com recurso da pro-
posta Nº 12278.378000/1150-02 do Ministério da Saúde. Vigência: a
partir de 04/01/2018, com prazo de 12 (doze) meses. Recurso Or-
çamentário: UNIDADE ORCAMENTARIA: 1313, PROJETO ATI-
VIDADE: 2023, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.00, FONTE:
6102/9214. Contrato Nº 016/2017. Contratado: BEATRIZ COMÉR-
CIO DE MÓVEIS EIRELI - ME, CNPJ: 18.650.027/0001-95, Valor
Total Estimado: R$ 23.649,95 (vinte e três mil seiscentos e quarenta
e nove reais e noventa e cinco centavos). Fundamentação: Lei nº
10.520/2002 e suas alterações posteriores. Flaviano Rohrs da Silva
Bomfim - Prefeito Municipal. Santo Amaro/BA, 04 de janeiro de
2018.

EXTRATO DE CONTRATO No- 17/2018

Contratação: Licitação: Processo Administrativo nº 195-S/2017. Mo-
dalidade: Pregão Presencial n° 084/2017. Objeto: fornecimento de
eletrodomésticos, móveis em geral, móveis e equipamentos de in-
formática, materiais e equipamentos hospitalares para suprir as ne-
cessidades das unidades básicas de saúde da Secretaria Municipal de
Saúde do município de Santo Amaro - Bahia, com recurso da pro-
posta Nº 12278.378000/1150-02 do Ministério da Saúde. Vigência: a
partir de 04/01/2018, com prazo de 12 (doze) meses. Recurso Or-
çamentário: UNIDADE ORCAMENTARIA: 1313, PROJETO ATI-
VIDADE: 2023, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.00, FONTE:
6102/9214. Contrato Nº 017/2017. Contratado: LUSMED COMER-

CIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP,
CNPJ: 07.865.568/0001-14, Valor Total Estimado: R$ 114.632,80
(cento e quatorze mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta cen-
tavos). Fundamentação: Lei nº 10.520/2002 e suas alterações pos-
teriores. Flaviano Rohrs da Silva Bomfim - Prefeito Municipal. Santo
Amaro/BA, 04 de janeiro de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO No- 18/2018

Contratação: Licitação: Processo Administrativo nº 195-S/2017. Mo-
dalidade: Pregão Presencial n° 084/2017. Objeto: fornecimento de
eletrodomésticos, móveis em geral, móveis e equipamentos de in-
formática, materiais e equipamentos hospitalares para suprir as ne-
cessidades das unidades básicas de saúde da Secretaria Municipal de
Saúde do município de Santo Amaro - Bahia, com recurso da pro-
posta Nº 12278.378000/1150-02 do Ministério da Saúde. Vigência: a
partir de 04/01/2018, com prazo de 12 (doze) meses. Recurso Or-
çamentário: UNIDADE ORCAMENTARIA: 1313, PROJETO ATI-
VIDADE: 2023, ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52.00, FONTE:
6102/9214. Contrato Nº 018/2017. Contratado: ST COMÉRCIO E
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP, CNPJ:
09.461.437/0001-05, Valor Total Estimado: R$ 213.200,00 (duzentos
e treze mil e duzentos reais). Fundamentação: Lei nº 10.520/2002 e
suas alterações posteriores. Flaviano Rohrs da Silva Bomfim - Pre-
feito Municipal. Santo Amaro/BA, 04 de janeiro de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 84/2017

HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito de Santo Amaro - Bahia, no
uso de suas atribuições legais em conformidade com a Lei Federal
8.666/93 e suas alterações, resolve homologar o PREGÃO PRE-
SENCIAL nº 084/2017, tendo como objeto: contratação de empresa
especializada para o fornecimento de eletrodomésticos, móveis em
geral, móveis e equipamentos de informática, materiais e equipa-
mentos hospitalares para suprir as necessidades das unidades básicas
de saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santo
Amaro - Bahia, com recurso da proposta Nº 12278.378000/1150-02
do Ministério da Saúde. Vigência: a partir de 04/01/2018, com prazo
de 12 (doze) meses. Recurso Orçamentário: UNIDADE ORCAMEN-
TARIA: 1313, PROJETO ATIVIDADE: 2023, ELEMENTO DE
DESPESA: 44.90.52.00, FONTE: 6102/9214. Contratados: J BOA-
VENTURA DOS SANTOS, CNPJ: 03.036.280/0001-86, Valor Total
Estimado: R$ 45.700,00 (quarenta e cinco mil e setecentos); BEA-
TRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME, CNPJ:
18.650.027/0001-95, Valor Total Estimado: R$ 23.649,95 (vinte e três
mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos);
LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA-
RES LTDA - EPP, CNPJ: 07.865.568/0001-14, Valor Total Estimado:
R$ 114.632,80 (cento e quatorze mil seiscentos e trinta e dois reais e
oitenta centavos); ST COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTI-
GOS MÉDICOS LTDA - EPP, CNPJ: 09.461.437/0001-05, Valor
Total Estimado: R$ 213.200,00 (duzentos e treze mil e duzentos
reais). Data: 04/01/2018.

Santo Amaro/Ba, 17 de Janeiro de 2018.
FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

EXTRATO DE CONTRATO No- 720/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Gabriel - Bahia, Fun-
do Municipal de Saúde CNPJ: 13.816.024/0001-65.
CONTATADA: ALB DE OLIVEIRA LTDA EPP, CNPJ:
07.785.176/0001-45
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de
Equipamentos médicos e outros com o escopo de suprir às demandas
do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Gabriel/Ba.
VENCEDORA DO LOTE 01
VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$ 7.100,00 (sete mil e cem
Reais)
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: Pregão Presencial para registro de
preços 0067/2017.
VIGÊNCIA: 20/11/2017 a 20/11/2018
DATA: 20/11/2017

EXTRATO DE CONTRATO No- 721/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Gabriel - Bahia, Fun-
do Municipal de Saúde CNPJ: 13.816.024/0001-65.
CONTATADA: MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA:
CNPJ: 17.406.286/0001/02
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de
Equipamentos médicos e outros com o escopo de suprir às demandas
do Fundo Municipal de Saúde do Município de São Gabriel/Ba
VENCEDORA DO LOTE 02
VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$ 12.600,00 (Doze mil e seis-
centos reais.)
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: Pregão Presencial para registro de
preços 0067/2017.
VIGÊNCIA: 20/11/2017 a 20/11/2018
DATA: 20/11/2017

EXTRATO DE CONTRATO No- 730/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Gabriel
CONTATADA: JOSÉ VIEIRA FILHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS -ME, CNPJ: 14.822.829/0001-84
OBJETO: Aquisição de Carteiras Escolares, destinados a suprir às
demandas das Escolas da Rede Municipal de ensino do Município de
São Gabriel BA
VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil
e setecentos reais.)
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: Pregão Presencial para registro de
preços 0063/2017.
VIGÊNCIA: 24/11/2017 a 24/11/2018
DATA: 24/11/2017

EXTRATO DE CONTRATO No- 731/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Gabriel - Bahia -
Fundo Municipal de Assistência Social CNPJ: 15.054.657/0001-09.
CONTATADA: IREVEL IRECÊ VEICULOS E PEÇAS LTDA,
CNPJ: 96.709.134/0001-55
OBJETO: Aquisição de Veículo tipo utilitário de passeio 0 km para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Promoção da Igualdade do Município de São Gabriel/Ba
VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$ 70.000,00 (Setenta mil
reais)
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: Pregão Presencial 0069/2017.
VIGÊNCIA: 24/11/2017 a 24/12/2017.
DATA: 24/11/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 2/2018 - SRP

Objeto: Formação de Registro de Preços, resultantes das propostas de
empresa(s) que ofereçam o Menor Preço para o Fornecimento de
Combustíveis. Sessão: 30/01/2018. Horário: 09hs.

Sapeaçu/BA, 12 de Janeiro de 2018.
WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO
LARANJEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 7/2018

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
31 de Janeiro de 2018, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o
nº. 007/2018, objetivando a aquisição de caminhões (pipa e bas-
culante) para manutenção das atividades da Secretaria de Infraes-
trutura deste Município. Tipo Menor Preço Global. Edital na íntegra
na sede da Prefeitura Municipal ou através do site: http://sebastiao-
laranjeiras.ba.gov.br/publicacoes/licitacoes. Informações gerais atra-
vés do tel (77) 3668-2243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com.

Sebastião Laranjeiras - Bahia, em 17 de Janeiro de 2018.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) No- 1/2018

O pregoeiro fará na sede da PMSD Pregão Presencial(SRP)
01/2018 em 01/02/2018 às 09:00h para aquisição de gêneros ali-
mentícios destinados a alimentação escolar do ano letivo 2018, con-
forme especifica no termo de referencia. Tel (77)3686-2079 Edital na
sede. Demais atos DOM serradourada.ba.gov.br

Serra Dourada/Ba, 17 de Janeiro de 2018.
CARLOS MARQUES RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 1/2018

Tipo: Menor Preço Global, Objeto: Contratação da empresa
para construção da Central de Regulação Médica e Urgência - SA-
MU, com as especificações técnicas, em conformidade com projeto
básico em anexo I do edital. Sessão de Abertura: 05/02/2018 - Ho-
rário 09:00h; Local: Rua Campos filho, n°140 - Centro - Serri-
nha/BA. Edital e demais informações: www.serrinha.ba.gov.br

Serrinha/BA, 17 de janeiro de 2018.
CRISTIANNE MATOS DO AMARAL

p/Comissão de Licitação
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A empresa brasileira de delivery de comida iFood
está selecionando quatro profissionais para a área
de marketing. As oportunidades são para analistas
de marketing e analista de mídias sociais. A con-
tratação é CLT. Os interessados podem se candi-
datar pela página do iFood no Linkedin.

iFood contrata

Kempetro:
vagas na Bahia
A empresa baiana de engenharia industrial
Kempetro está otimista com o crescimento de
4,6% em 2017, mesmo em um cenário de ins-
tabilidade econômica. Em 2018, estima quase
dobrar o número de funcionários, dos atuais
350 para mais de 800 já neste início de ano. Ao
menos 10% do total de vagas criadas devem
ser para a Bahia. A Kempetro tem filial no Rio
de Janeiro e atua em todo o Brasil e na América
Latina. Currículos para a empresa devem ser
cadastrados no endereço eletrônico
www.kempetro.com.br/carreira/.

CARTÃO
DE PONTO

Lucy Barreto
é editora e
escreve sobre
mercado de
trabalho

POR LUCY BARRETO

b /www.correio24horas.com.br/cartaodeponto

CONCURSOS

PREF. DE FEIRA
DE SANTANA
INSCREVE ATÉ O DIA
19 PARA 40 VAGAS DE
MÉDICO DO SAMU.
SITE: WWW.FEIRA
DESANTANA.
BA.GOV.BR.

PREFEITURA DE
PRADO
ATÉ HOJE PARA 91 VA-
GAS DE TODOS OS NÍ-
VEIS. SALÁRIO:
R$ 3.043,75.

DÍVIDAS Empresários baia-
nos apoiam um movimento
nacional que pede o trata-
mento igual a pequenas e
grandes empresas brasilei-
ras. O manifesto é contra o
veto integral do presidente
Michel Temer ao programa
de refinanciamento de dívi-
das de micro e pequenas
empresas (novo Refis), apro-
vado no final do ano passado
pelo Congresso.

O vice-presidente da Fe-
deração das Indústrias do
Estado da Bahia (Fieb), Jo-
sair Bastos, questionou a fal-
ta de isonomia do governo
em abrir o Programa Espe-
cial de Regularização Tribu-
tária (Pert), também conhe-
cido como novo Refis, para
empresas não optantes do
Simples Nacional, em sua
maioria pessoas jurídicas de
médio e grande portes, e não
fazer o mesmo para as micro
e pequenas.

“Nosso sentimento é
de indignação com o gover-
no federal, porque 98%
das empresas baianas são
micro e pequenas e elas

Microempresários fazem
manifesto contra veto ao Refis

também estão endividadas,
correndo o risco de serem
excluídas do Simples Nacio-
nal”, destacou o vice-presi-
dente da Fieb em visita ao
CORREIO, ontem.

Ele se refere ao prazo do
dia 31 de janeiro que as mi-
croempresas têm para fazer
a adesão ou seu desenqua-
dramento ao Simples Nacio-
nal. “Acontece que, para o
procedimento, as empresas
precisam estar adimplentes
e muitas acumulam dívidas
após um ano de cenário eco-
nômico instável como foi
2017”, explica Bastos.

O presidente do Sindicato
das Indústrias de Cosméti-
cos e Perfumaria da Bahia,
Raul Menezes, chamou
atenção para a força que as
pequenas empresas têm na
geração de emprego, tanto
na Bahia quanto nacional-
mente. “Mais de 400 mil
empresas no Brasil seriam
afetadas pela exclusão no
Simples e isso causaria um
desemprego muito grande”,
alerta.

Para o presidente do Sin-
dicato das Indústrias de Ce-
râmica, Jamilton Nunes, essa
conta do desemprego pode-
ria chegar a um número gi-
gante. “Se você considerar
ao menos 30 empregos por
cada pequena empresa baia-
na (que somente na área da
indústria são 3.631) já gera-
ria um desemprego em pa-
tamares astronômicos”, diz.

“Não queremos o perdão
de dívidas, queremos apenas
o alongamento do prazo de
pagamento porque, se for-
mos excluídos do Simples, a
empresa simplesmente fe-
cha. Queremos o mesmo
tratamento dado às grandes
(empresas)”, ressalta Raul
Menezes.

O empresário lembra que
o artigo 179 da Constituição
Federal fala sobre o trata-
mento diferenciado e favo-
recido às micro e pequenas
empresas. “Temos amparo
nas leis, mas politicamente
isso é resolvido em Brasília,
por isso estamos encampan-
do esse movimento nacio-
nalmente”, afirma.

Na última semana, o pre-
sidente do Sebrae, Afif Do-
mingos, afirmou, após se
reunir com Michel Temer em
São Paulo, que o presidente
vetou o Refis das micro e pe-
quenas empresas porque foi
alertado pela área técnica do
governo. A informação é de
que, caso viesse a sancionar
o texto, Temer ficaria na mi-
ra da Lei de Responsabilida-
de Fiscal, o que, teorica-
mente, poderia motivar um
processo ou até mesmo um
pedido de impeachment.

Porém, como forma de
compensar seu ato e benefi-
ciar a categoria, Temer avi-
sou ao presidente do Sebrae
que pretende apoiar a derru-
bada do próprio veto no
Congresso Nacional.

Não queremos o perdão
de dívidas, queremos prazo
e o mesmo tratamento dado
às grandes (empresas)
Raul Menezes
Presidente do Sindicato das Indústrias de
Cosméticos e Perfumaria da Bahia

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

ï Isonomia Tratamento igual
dado às grandes empresas para
refinanciamento de dívidas;

ï Entrada 5% da dívida em 5
parcelas;

ï Pagamento à vista
desconto de 90% nos juros e de
70% nas multas;

ï Parcelamento em até 145
vezes, com desconto de 80%
nos juros e de 50% nas multas.
Ou em até 175 vezes, com
desconto de 50% nos juros e de
25% nas multas;

ï Prazo para adesão 90 dias
depois de entrar em vigor.

ECONOMIA
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SEBASTIÃO LARANJEIRAS 

  

 

QUARTA-FEIRA • 17 DE JANEIRO DE 2018  

ANO XII | N º 916 

 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 
 

 

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 31 de 

Janeiro de 2018, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão 

Presencial, autuado sob o nº. 007/2018, objetivando a aquisição de caminhões (pipa e basculante) para 

manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura deste Município. 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 17 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

Igor Muriel Lopes e Silva 

Pregoeiro Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITAÇÕES 

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 BD81-8B9A-DBA4-404B.
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