Nº 170, segunda-feira, 4 de setembro de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
o-

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N 2/2017 - OSC
O MUNICIPIO DE TEOFILANDIA - BAHIA, através da
COPEL, instituída pela Portaria N° 0129/2017, com esteio na Lei
Federal nº 13.019, de 31/072014, no Decreto Municipal nº 049/2017
de 31/08/2017, e Lei Municipal, 332/2017, torna público o Edital de
Chamamento Público Nº 002/2017, visando à seleção de organização
da sociedade civil (OSC) interessada em celebrar termo de fomento
que tenha por objeto a execução de projetos nas áreas de Saúde,
Educação, Desenvolvimento Social e Meio Ambiente. Prazo para
recebimento das propostas: 05/10/2017 as 12hs. O edital está disponível na sede da Prefeitura e por e-mail: licitacao@teofilandia.ba.gov.br - Tel (75) 32682150.
DERLANIO DE CASTRO ARAUJO SANTOS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
O Município de Umburanas/BA Comunica que esta
aberta as inscrições dos profissionais para compor a subcomissão técnica da Tomada de Preços nº 2/2017 referente a
contratação de serviços de publicidade e propaganda do Município de Umburanas/BA - TOMADA DE PREÇOS nº
2/2017; Processo Administrativo nº 172/2017/2017. Objeto:
Inscrições dos Profissionais que irão compor a Subcomissão
Técnica, para análise e Julgamento das propostas técnicas
apresentadas que visa à contratação de serviços de publicidade, prestados necessariamente por intermédio de agência
de propaganda, em consonância aos preceitos contidos na Lei
Federal nº 12.232, de 29 de abril de 2010 e legislação
correlata. Sessão de Abertura: às 10:00 horas do dia
10/10/2017 e será realizada na sala de reuniões da COPEL na
Prefeitura Municipal de Umburanas - Bahia, local Avenida
Severino Granja, nº 199. Maiores informações através do tel.
(74) 3528-1258/1264 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de
Umburanas - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs.
Umburanas - BA, 31 de agosto de 2017.
WILSON FRANCISCO DE JESUS JUNIOR
p/CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2017
A CPL torna público aos interessados que se realizará
licitação na modalidade Tomada de Preços n° 002/2017, Processo Administrativo 172/2017, Tipo: TÉCNICA E PREÇO,
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços técnicos de projetos de divulgação de atos, programas, serviços e campanhas, da Administração Direta e
Indireta, compreendendo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação, a supervisão da execução externa e a distribuição de peças e campanhas de interesse do Poder Executivo aos veículos e demais meios de divulgação, deste
município de Umburanas/BA. Regido pela Lei Federal nº
12.232 de 29 de abril de 2010, em consonância aos preceitos
contidos na Lei Federal nº 8.666/93, e demais legislação
correlata Sessão de Abertura: às 10:00 horas do dia
10/10/2017 e será realizada na sala de reuniões da COPEL na
Prefeitura Municipal de Umburanas - Bahia, local Avenida
Severino Granja, nº 199. Maiores informações através do tel.
(74) 3528-1258/1264 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de
Umburanas - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs.
Umburanas - BA, 31 de a gosto de 2017.
WILSON FRANCISCO DE JESUS JUNIOR
p/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISOS DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura
Municipal de Vitória da Conquista, BA, Ratifica Adesão à Ata
de Registro de Preços Nº 142/2016, em processo licitatório
realizado pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista, referente à aquisição de material de limpeza e
higienização para atender as necessidades do município, conforme licitação Pregão Eletrônico SRP N°. 071/2016, a fim de
que seja ratificado. Informamos ainda que os estágios exigidos
pela legislação vigente do processo licitatório em comento
foram aferidos pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da
Conquista. O Munícipio de Vitória da Conquista, por meio do
presente processo de Adesão torna público a aquisição do
item a seguir relacionado, da empresa ULTRATEC EMPREENDIMENTO LTDA - ME, inscrito no CNPJ N°

3
10.686.207/0001-15, com valor de R$ 5.376,00 (cinco mil
trezentos e setenta e seis reais), com os respectivos valores de
contrato(s). Ademais, a contratação em comento far-se-á nos
termos do Decreto Federal n° 15499/2013, devendo a Unidade
Requisitante observar o disposto no art. 22, §6° do referido
decreto.
O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, BA, ratifica Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 138/2016, em processo licitatório realizado pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista - FSVC, referente à aquisição de material de limpeza e higienização para atender
as necessidades do município, conforme licitação Pregão Eletrônico
SRP N°. 071/2016, a fim de que seja ratificado. Informamos ainda
que os estágios exigidos pela legislação vigente do processo licitatório em comento foram aferidos pela Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista. O Munícipio de Vitória da Conquista, por
meio do presente processo de Adesão torna público a aquisição do
item a seguir relacionado, da empresa BRASCOM DO NORDESTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ N°
34.347.112/0001-35, com valor de R$ 25.747,00 (vinte e cinco mil
setecentos e quarenta e sete reais), com os respectivos valores de
contrato(s). Ademais, a contratação em comento far-se-á nos termos
do Decreto Federal n° 15499/2013, devendo a Unidade Requisitante
observar o disposto no art. 22, §6° do referido decreto.
O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, BA, ratifica Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 139/2016, em processo licitatório realizado pela
Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista - FSVC, referente à aquisição de material de limpeza e higienização para atender
as necessidades do município, conforme licitação Pregão Eletrônico
SRP N°. 071/2016, a fim de que seja ratificado. Informamos ainda
que os estágios exigidos pela legislação vigente do processo licitatório em comento foram aferidos pela Fundação Pública de Saúde
de Vitória da Conquista. O Munícipio de Vitória da Conquista, por
meio do presente processo de Adesão torna público a aquisição do
item a seguir relacionado, da empresa HESAL PLÁSTICOS LTDA ME, inscrito no CNPJ N° 10.889.506/0001-57, com valor de R$
38.815,00 (trinta e oito mil oitocentos e quinze reais), com os respectivos valores de contrato(s). Ademais, a contratação em comento
far-se-á nos termos do Decreto Federal n° 15499/2013, devendo a
Unidade Requisitante observar o disposto no art. 22, §6° do referido
decreto.
Vitória da Conquista-BA, 28 de agosto de 2017.
GILDÁSIO OLIVEIRA DA CARVALHO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 48/2017 - SRP
O Município de Vitória da Conquista - BA, realizará o Pregão, do tipo menor preço global por lote para contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada(s) no fornecimento de pneus, câmara
de ar e protetores. Com Recursos provenientes do Tesouro Nacional
(00), da Receita de Impostos e Transferências de Impostos- Educação
25% (01) e Transferências de Recursos do Sistema Único de SaúdeSUS (14). O pregão será realizado em sessão pública online, através
do site www.licitações-e.com. br, no qual encontra-se o edital completo ou www.bb.com.br .Demais publicações disponíveis no site
www.vitoriadaconquista.ba.gov.br/dom. Início da disputa eletrônica:
18/09/2017 às 11h00hs, horário de Brasília/DF. Informações: (77)
3424-8516 / 3424-8515.
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA N° 1105.02/2016
Extrato de 5º Termo Aditivo. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
de Acaraú-CE/Secretaria Municipal de Infraestrutura. CONTRATADA: INTERATIVA LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI. DATA DA
ASSINATURA DO ADITIVO: 30 de agosto de 2017. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Concorrência Pública N° 1105.02/2016.
OBJETO: Contratação de serviços de restauração de estradas vicinais
com recuperação de plataforma nos trechos que Liga Aranaú - Carrapateiras - Castelhano; Córrego da Ana Veríssimo - Ilha do Rato;
Rua Santos Moura (Sede); Rua Alice Ramos (Sede); Tucunzeiros Alméscegas - Cajueiro do Boi; acesso BR 402 - Santa Fé, Tapuio Santa Fé no Município de Acaraú-CE, conforme Projeto Básico.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 90 (Noventa) dias, contados a partir do
dia 01 de setembro de 2017 a 30 de novembro de 2017. ASSINA
PELA CONTRATANTE: José Carlos Camilo de Oliveira. Cargo:
Secretário de Infraestrutura. ASSINA PELA CONTRATADA: Valderi
Soares Campos Neto. Cargo: Sócio Administrador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2017.07.18.001
A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado da Concorrência 2017.07.18.001, cujo objeto é os serviços de
pavimentação asfáltica e em pedra tosca em diversas localidades do
Município de Aquiraz. Empresa Habilitada Lote 01: RN Engenharia e
Locações LTDA-EPP; Empresas Habilitadas Lote 02 RN Engenharia
e Locações LTDA-EPP e VAP Construções LTDA, e as Empresas
Inabilitadas: Contrutora Silveira Sales: não atendeu aos itens: 4.2.1.5,
4.2.3.5, 4.3.1, 4.2.3.8; Insttale Engenharia LTDA: não atendeu itens
4.3.2; 4.2.4.2; Presencial Construções e Serviços Com. e Refrigeração
LTDA-ME, não atendeu aos itens 4.2.3.5; 4.2.5.3; 4.3.1; 4.2.5.4.1,
4.2.5.4.2, 4.2.3.6, 4.2.4.2, 4.2.3.8; LOCTEMP Locação de Serviços e
Construções EIRELI: não atendeu aos itens 4.1.2, 4.2.2.1 'a', 4.2.3.5,
4.3.1, 4.3.2, 4.2.3.6,4.2.4.2, 4.2.3.8; Construtora Britania LTDA, não
atendeu aos itens 4.2.3.5, 4.2.5.1.1 'b'; CTL Engenharia LTDA, não
atendeu aos itens 4.2.5.1.1 'b' e 4.2.4.2; Construtora Impacto Comercio e Serviços EIRELI, não atendeu aos itens 4.1.2, 4.2.3.6,
4.2.4.2; Eletrocampo Serviços e Construções, não atendeu aos itens:
4.2.3.6, 4.2.4.2, 4.2.3; Carva Engenharia e Empreendimentos LTDA,
não atendeu, aos itens: 4.2.4.2, 4.2.3.8. Fica concedido prazo recursal
com fulcro no art. 109, I "a" da Lei de Licitações vigente. Ata
disponível no sitio www.tcm.gov.br/portal de licitacoes. Maiores informações junto à Comissão de Licitação
Aquiraz- CE, 31 de agosto de 2017
MARTA REJANE MARQUES PINHEIRO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.18.01/2017
Pelo presente aviso em cumprimento à Lei nº 8.666/93 e
suas alterações e Lei 10.520/02 a comissão permanente de licitação
da Prefeitura Municipal de Barreira comunica aos interessados que
realizará no dia 18.09.2017, às 09hs, na Rua Lucio Torres, nº622,
Centro Barreira - CE, o pregão eletrônico 09.18.01/2017, cujo o
objeto é seleção de empresa para o registro de preços visando futuras
e eventuais aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender às necessidades da Secretaria Municipal do
Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura. Conforme especificação
em anexo. Edital e demais informações poderão ser adquiridas no
endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, de 08h às 12h.
Barreira-CE, 1º de setembro de 2017.
ROBERTA SERAFIM DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

PREGÃO ELETRÔNICO N o- 49/2017 - SRP

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-08.08.001/2017-SESA.

O Município de Vitória da Conquista - Ba, realizará o Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço global por lote para contratação de
pessoa jurídica especializada em vigilância com extensão em escolta
armada para a prestação de serviços contínuos de vigilância e monitoramento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por
semana, com pronta resposta através de alarme eletrônico remoto em
regime de aluguel aos prédios públicos. O pregão será realizado em
sessão púbica online, através do site www.licitações-e.com.br no qual
encontra-se o edital completo ou www.bb.com.br .Demais publicações disponíveis no site http://dom.pmvc.ba.gov.br/. Início da disputa
eletrônica: 19/09/2017 às 14:30 min, horário de Brasília/DF. Informações: (77) 3424-8516 / 3424-8515.

Processo Administrativo de Licitação: Pregão Presencial nº. PP08.08.001/2017-SESA. Objeto: aquisição de óculos (lentes e armações), destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria de
Saúde do Município de Brejo Santo-CE. O Pregoeiro Oficial do
Município torna público que o recurso administrativo apresentado
pela empresa Jorge Eustácio Pereira Correia - ME, inscrita no CNPJ
sob o nº. 26.600.717/0001-68, foi julgado improcedente, mantendo-se
a decisão do Pregoeiro, haja vista a inobservância do prazo legal para
interposição do recurso, uma vez que a tempestividade é requisito de
admissibilidade do recurso administrativo. Ademais, informamos que
o teor do recurso e o respectivo julgamento encontram-se disponíveis
nos autos do processo administrativo acima numerado. Maiores informações através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m. às
12h:00m.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032017090400181

GILDÁSIO OLIVEIRA DE CARVALHO
Secretário

Brejo Santo - CE, 1º de setembro de 2017.
ÉRITON GEORGE SALES BERNARDO
Pregoeiro

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

