Nº 89, quinta-feira, 10 de maio de 2018
Convênios - C.I. nº. 006/2018/CONVÊNIOS, com observância a
Portaria Interministerial - MP/MF/CGU nº. 424, de 30 de dezembro
de 2016 e demais normas que regulamentam a matéria, com
abertura prevista para o dia 07/06/2018 às 09:00h, fica cancelado,
para análise de eventuais alterações no Edital e seus Anexos. A
data para realização do novo Certame será divulgada
posteriormente através de publicações no Diário Oficial do
Município, Diário Oficial da União e em jornal de grande
circulação.
A Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA, comunica, aos
interessados que a concorrência nº 002/2018, publicado no DOU, nº
87, seção 3, em 08/05/2018, objetivando a contratação de empresa
para execução dos serviços de engenharia relativos a pavimentação
no Município de Sobradinho/BA em atendimento ao Contrato de
Repasse nº. 847147/2017/MCIDADES/CAIXA - Processo nº.
2648.1042405-53/2017, conforme solicitado pela Secretária de
Convênios - C.I. nº. 007/2018/CONVÊNIOS, com observância a
Portaria Interministerial - MP/MF/CGU nº. 424, de 30 de dezembro
de 2016 e demais normas que regulamentam a matéria, com
abertura prevista para o dia 07/06/2018 às 14:00h, fica cancelado,
para análise de eventuais alterações no Edital e seus Anexos. A
data para realização do novo Certame será divulgada
posteriormente através de publicações no Diário Oficial do
Município, Diário Oficial da União e em jornal de grande
circulação.
A Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA, comunica, aos
interessados que a concorrência nº 003/2018, publicado no DOU, nº
87, seção 3, em 08/05/2018, objetivando a contratação de empresa
para execução dos serviços de engenharia relativos a pavimentação
no Município de Sobradinho/BA em atendimento ao Contrato de
Repasse nº. 856724/2017/MCIDADES/CAIXA, conforme solicitado
pela Secretária de Convênios - C.I. nº. 009/2018/CONVÊNIOS,
com observância a Portaria Interministerial - MP/MF/CGU nº. 424,
de 30 de dezembro de 2016 e demais normas que regulamentam a
matéria, com abertura prevista para o dia 08/06/2018 às 09:00h,
fica cancelado, para análise de eventuais alterações no Edital e seus
Anexos. A data para realização do novo Certame será divulgada
posteriormente através de publicações no Diário Oficial do
Município, Diário Oficial da União e em jornal de grande
circulação.
THACIANA CARLA SILVA MANGABEIRA
Pregoeira
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 3/2018
PAD n°. 036/2018.
Objeto: contratação e prestação dos serviços de coleta de material por
meio de punção/biópsia e exames anatomopatológicos, procedimentos
com finalidade diagnóstica, para atendimento aos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS) do Município de Sobradinho/BA.
A Comissão Permanente de Licitação, procedeu à abertura
dos envelopes (01 - Documentação de Habilitação e 02 - Proposta de
execução dos serviços), conforme exigido em edital.
A CPL declarou Habilitada e devidamente CREDENCIADA
a empresa Laboratório de Analises Clinicas do Vale do são Francisco
LTDA, por apresentar toda a documentação exigida nos termos
editalícios e dentro do prazo de validade do credenciamento.
Fica designada a terceira sessão de abertura dos envelopes e
julgamento para o dia 25/05/2018 às 14h00min. Local da entrega e
abertura: Av. José Balbino de Souza, s/nº, Centro, Sobradinho-BA.
THACIANA CARLA SILVA MANGABEIRA
Presidente da Comissão

3
na Praça Leonel Pereira, nº 10, Centro - CEP 45.170-000, Fone: (77)
3494-2100
e
no
site:
http://www.tremedal.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo. Outros
atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no
Diário Oficial do Município de Tremedal, disponível no site:
www.tremedal.ba.gov.br. Tremedal - Bahia, 10 de maio de 2018.
FLÓRENCE DE PAULA CAMPOS MONTEIRO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/18.
PA 105/18. Edital 32/18. Menor Preço Global.
Objeto: construção (complementação de serviços para conclusão de
obra) de Escola de Educação Infantil Creche de Tipo 1, conforme
Reformulação ao Termo de Compromisso - PAC2 6123/2013/FNDE.
Dia 29/05/18 às 9h. Solicitação do Edital e informações pelo
licitacao@uaua.ba.gov.br, ou na CPL, Pç. Belarmino José Rodrigues,
s/n, Centro, tel 74 36731707, de 9 às 12h.
Uauá - BA, 9 de maio de 2018.
MAX DENYS ALVES DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2018
A P. M. UTINGA DO ESTADO DA BAHIA - Estado da
Bahia, torna público que no período de 09 de maio a 28 de maio
de 2018 das 08h00min até as 17h00min, que vai realizara a
chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para as
escolas do município, para o Exercício de 2018, atendendo a Lei nº.
11.947 / 2009, Resolução/FNDE/CD nº. 038/2009. Demais
informações na sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (75)
3337-1020.
Utinga - BA, 7 de maio de 2018.
GUILHERME DE CASSIO SANTOS DE SANTANA SOUZA
Secretario Municipal de Educação.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 23/2018
A P. M. UTINGA DO ESTADO DA BAHIA - Estado da
Bahia, torna público para conhecimento dos interessados que a
sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes realizada
em 02 de maio de 2018 às 15h30minh, visando a CONTRATAÇÃO
DE FORNECEDOR DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS,
CAMINHÕES, MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS DA FROTA
MUNICIPAL, foi declarada DESERTA, uma vez que não acudiram
interessados a presente licitação.
Comunica aos interessados que a NOVA SESSÃO de
Abertura do Pregão Presencial n° 023/2018, para recebimento das
propostas de preços e da documentação de habilitação vai ser
realizada no dia 22 de maio de 2018 ás 09h00min. Demais
informações na sede da Prefeitura Municipal ou pelo telefone (75)
3337-1020.
Utinga - BA, 7 de maio de 2018.
MARCIO LUIZ PIRES DE SOUZA
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUINHO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÕES PRESENCIAIS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Pregão Presencial nº 20/2018 - SRP;Tipo: Menor Preço Por Lote;
Abertura: Dia 22 de maio de 2018, na sede da Prefeitura, às
08h30min; Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de
gêneros alimentícios em geral, para manutenção das atividades das
secretarias do Município de Várzea Nova.
Pregão Presencial nº 021/2018 - SRP; Tipo: Menor Preço Por
Lote, Representado pelo Maior Percentual de Desconto Ofertado;
Abertura: Dia 22 de maio de 2018, na sede da Prefeitura, às
11h00min; Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de
pecas e acessórios automotivos, para manutenção da frota de
veículos do Município de Várzea Nova.
Pregão Presencial nº 022/2018 - SRP; Tipo: Menor Preço Por
Lote; Abertura: Dia 22 de maio de 2018, na sede da Prefeitura, às
14h00min; Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de
materiais elétricos, para manutenção da iluminação pública do
Município de Várzea Nova.
Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório
e informações adicionais no setor de licitações, com sede na
Alameda Manoel Silvestre, BA - 426, S/N, CEP - 44.690-000,
Várzea Nova - Bahia, Fone (074) 3659-2125/2102, das 08:00 às
12:00 horas.

Na publicação postada na edição do dia 07 de maio de 2018,
seção 3, pagina nº 209 Tomada de Preço com o objeto Contratação de
empresa especializada para implantação de melhorias sanitárias
domiciliares, em sua numeração onde lê-se: N°002TA/2018. Leia-se
TOMADA DE PREÇO N°003TP/2018. As demais informações
permanecem inalteradas.
Tanquinho - BA, 9 de maio de 2018.
RAUL PINHO SALES
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018
A Prefeitura Municipal de Tremedal - Bahia, em consonância
com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, torna público que será
realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 23/05/2018 às
08hrs30min, a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº
022/2018. OBJETO: Aquisição de 1 (uma) Motoniveladora (Patrol)
para o fortalecimento da capacidade produtiva do município de
Tremedal - Bahia, conforme especificações do Edital. Edital encontrase à disposição no Setor de Licitação na Sede da Prefeitura, situado

Várzea Nova - BA, 9 de maio de 2018
DELLEON ZACARIAS MONTENEGRO
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
DA CONQUISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2016
PROC. ADMINISTRATIVO 6.702/2016. Secretaria de Serviços
Públicos - SESEP.
O Prefeito Municipal de Vitória da Conquista, com base no
relatório da Comissão de Licitação, Homologa a Concorrência
Pública n° 001/2016, com vistas à contratação de empresa, para
prestação dos serviços de conservação, manutenção das vias e
logradouros públicos no município de Vitória da Conquista - BA,
consoante condições apresentadas no edital e seus anexos: 1) Coleta,
transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e
comerciais com sistema de rastreamento via satélite (GPS) com
caminhão coletor compactador; 2) Coleta, transporte e destinação
final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais com sistema de
rastreamento via satélite (GPS) com caminhão coletor compactador
para coleta em distritos e povoados; 3) Coleta e transporte dos
resíduos sólidos domiciliares e comerciais em áreas de difícil acesso
com utilização de veículo do tipo ciclomotor; 4) Equipe Padrão para
Serviços Congêneres; 5) Coleta seletiva de resíduos; 6) Operação de
unidade de compostagem com utilização de material orgânico
coletado seletivamente nas feiras livres; 7) Educação Ambiental, de
acordo com os serviços e quantidades especificados no Edital e seus
Anexos ao tempo em que Adjudica o objeto do certame à empresa
Torre Empreendimentos Rural e Construção LTDA, CNPJ nº
34.405.597/0001-76, no valor global de R$ 15.540.073,92 (Quinze
milhões, quinhentos e quarenta mil, setenta e três reais e noventa e
dois centavos), para execução do objeto acima citado. Determina que
sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação da referida
empresa.
Vitória da Conquista- BA, 17 de abril de 2018.
HERZEM GUSMÃO PEREIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 35/2018
O Município de Vitória da Conquista - Ba, realizará o
Pregão, do tipo menor preço global por lote para contratação de
pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de buffet e
fornecimento de refeições e lanches, , junto aos convênios 01 - receita
de impostos e transferências de impostos - educação 25%. O pregão
será realizado em sessão on-line, através do site www.licitaçõese.com.br no qual encontra-se o edital completo ou www.bb.com.br,
Demais publicações estarão disponíveis no site dom.pmvc.ba.gov.br/ .
Início da sessão: 24/05/2018 às 14h30min, horário de Brasília.
Informações: Fone: (77) 3424-8518 / 3424-8515.
SILVANA DE CÁSSIA PEREIRA ALVES
Secretária de Administração.
AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP N° 032/2018
O Município de Vitória da Conquista - BA, através do
pregoeiro da licitação, consoante atribuições previstas na legislação
vigente, torna público para conhecimento dos interessados a
Retificação do Instrumento Convocatório em Epígrafe, no descritivo
dos Itens 8.1.9 do Termo de Referência e no Item 8.2 da Minuta de
Contrato, os Itens retificados estão constante no edital retificado e
sendo disponibilizado com esta publicação, o qual substitui
integralmente o instrumento convocatório publicado no Diário Oficial
da União em 30 de abril de 2018 - Edição: 82, Seção 03, página 358.
De forma que, em atendimento à legislação vigente, reabrimos os
prazos para a disputa do Certame como se segue; O Município de
Vitória da Conquista - BA realizará pregão do tipo menor preço
global por lote, objetivando a elaboração de registro de preço para
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de
locação, implantação e manutenção de equipamentos de fiscalização
eletrônica de trânsito, coleta de dados e registro de imagens de
veículos automotores, no sistema viário. Sessão pública on-line
através do site www.licitações-e.com.br no qual encontra-se o edital
completo retificado ou www.pmvc.com.br. Início as sessão:
23/05/2018 às 14h30min, horário de Brasília. Informações: (77) 34248515/8516. Pregoeiro responsável: Manoel Messias Bispo da Silva.
SILVANA DE CASSIA PEREIRA ALVES
Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 2/2018

A Prefeitura Municipal de Wanderley - BA, através de sua
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo decreto nº.
064/2018 comunica aos interessados que realizará licitação na
modalidade Tomada de Preços Nº. 002/2018 cujo objeto é a
contratação de empresa de serviços de engenharia para reforma e
ampliação do mercado público na sede do município. Abertura: 04 de
junho de 2018, às 09:00h. Edital completo na sede da Prefeitura
municipal. Maiores informações pelo telefone (77) 3626-1122
Wanderley - BA, 8 de maio de 2018.
JADILSON TAVARES DA CÂMARA
Presidente da Comissão
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