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CATALUNHA Líder deposto diz ser
vítima de ‘brutal ofensiva judicial’
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EUA Devin Kelley, 26, foi julgado em 2012 pela corte da Força Aérea por
agressão a esposa e filhos, passou um ano preso e teve redução de patente

Suspeito de massacre em
igreja no Texas é identificado
LUIZ SERPA
A TARDE SP

O homem suspeito de entrar
numa igreja no interior do
Texas e matar ao menos 27
pessoas foi identificado co-
mo Devin Kelley, ex-membro
da Força Aérea americana
que foi julgado pela corte
marcial cinco anos atrás por
agredir esposa e filho.

Ele teria entrado na Pri-
meira Igreja Batista de Su-
therland Springs vestido de
preto e carregando um rifle.
Testemunhas afirmam que
ele atirou a esmo e acertou
pessoas de idades entre 5 e 72
anos, incluindo uma mu-
lher grávida e a filha do pas-
tor, de apenas 14 anos.

Aporta-vozdaForçaAérea
americana, Ann Stefanek,
afirmou que os registros in-
dicam que Kelley passou a
integrar o grupamento de
logística na base aérea de
Holloman, no Novo México,
em 2010. Ela disse que ele
enfrentou a corte marcial
em 2012 por agredir esposa
e filho, passou um ano preso
em uma prisão militar e re-
cebeu redução de patente na
Força Aérea. Em 2014, ele foi
dispensado por má conduta
durante o serviço.

Kelley não foi oficialmen-
te classificado como suspei-
to. Porém dois oficiais o

identificaram como o atira-
dor que invadiu a igreja. Eles
fizeram isso de forma anô-
nima em entrevista à agên-
cia de notícias Associated
Press. Ele também foi iden-
tificado por outros veículos
da imprensa americana, co-
mo o The New York Times.

Investigadores analisam
postagens feitas por Kelly
em suas redes sociais no dia

anterior ao ataque, incluin-
do uma, especificamente,
em que aparentemente
mostrava um rifle AR-15 se-
miautomático, a arma que
teria sido usada durante o
massacre. Nenhum motivo
explícito foi declarado para
o que o governador do Texas,
Greg Abott, classificou como
o pior tiroteio em massa já
realizado na história do es-

tado. Não há informações
sobre ligações de Kelley com
algum grupo militante.

Autoridades descreveram
um homem branco, na casa
dos20anos,queparouemum
posto de gasolina em frente à
Primeira Igreja Batista por
volta das 11h da manhã do
último domingo. Ele teria
atravessado a rua, disparado
contra a igreja e depois en-
trado no local atirando nos
fiéisqueparticipavamdamis-
sa. Quando ele saiu da igreja,
foi confrontado por um mo-
rador da cidade, que estava
armado, e também por outro
rapaz, Johnnie Langendorf,
que afirmou ter perseguido o
suspeito até quando seu carro
tomou a estrada.

Rodeado de armas
Langendorf afirmou que “ele
perdeu o controle. Foi quando
eu coloquei o carro em modo
de estacionamento e ainda es-
tava ao telefone com a polícia.
O outro rapaz saiu do carro e
jogou o rifle contra ele, que
não se mexeu mais”, relatou.
A polícia chegou sete minutos
depois e cercou o veículo. Ofi-
ciais afirmaram que encon-
traram o suspeito morto em
seu carro, rodeado por várias
armas.Aleifederalamericana
proíbe cidadãos que foram
dispensados das forças arma-
das de comprarem armas.

AFP Photo / Departamento de Segurança Pública do Texas

Imagem de Kelley foi divulgada nas redes sociais

DISCURSO

Trump diz
que Coreia do
Norte ameaça
o mundo

LUIZ SERPA
A TARDE SP

O presidente americano,
Donald Trump, descreveu a
Coreia do Norte como “uma
ameaça ao mundo civiliza-
do” e alertou o regime de
Pyongyang que considera-
ria todas as opções, incluin-
do a força militar, para com-
bater o programa nuclear e
balístico do governo de Kim
Jong-Un. Falando de Tóquio,
durante o 2º dia de sua visita
à Ásia, Trump defendeu sua
controversa e provocativa
escolha de palavras para
descrever o líder norte-co-
reano, Kim Jong-Un.

Trump descreveu o líder
norte-coreano como “um
pequeno homem-bomba” e
ameaçou destruir totalmen-
teaCoreiadoNorteseosEUA
e seus aliados se vissem
obrigados a se defender de
ataques vindos sob o co-
mando de Pyongyang.

“Algumas pessoas dizem
que minha retórica é muito
forte, mas veja o que acon-
teceu com uma retórica
muito fraca nos últimos 25
anos”, afirmou Trump du-
rante entrevista coletiva
concedida em conjunto com
Shinzo Abe, primeiro-mi-
nistro japonês. Abe, que
apoia Trump contra o gover-
no de Kim Jong-Un, afirmou
que esforços anteriores para
tentar conter a tensão na re-
gião falharam.

VENEZUELA

Jornalista
desaparece
após denunciar
governo

MARCO ANTÔNIO JR.
A TARDE SP

Um jornalista venezuelano
desapareceu no sábado, 4,
segundo denúncia do Sin-
dicato dos Trabalhadores da
Imprensa da Venezuela. Je-
sús Medina, repórter do por-
tal dolartoday.com, forte crí-
tico do governo e principal
referência do mercado pa-
ralelo de divisas, publicou
uma reportagem sobre irre-
gularidades na penitenciá-
riaTocorón,nonortedopaís.
Na Venezuela, canais de te-
levisão, jornais e rádios ti-
veram licença suspensa
após criticar o governo de
Maduro nos últimos anos.

Três dias antes do desa-
parecimento, Medina de-
nunciou intimidações de
aliados do governo: “Aten-
ção! Começam ameaças con-
tra minha família e minha
pessoa pelas publicações da
reportagem de Tocorón”.

Obrigação
Medina havia informado,nas
redes sociais, que foi retido
durante a apuração da repor-
tagem no local. Em Tocorón,
outros opositores de Maduro
aguardam julgamento. Edi-
sonLanza,relatorespecialpa-
raaliberdadedeexpressãoda
Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH),
diz que “o estado está obri-
gado a determinar a situação
e paradeiro”.

PREFEITURAMUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

TERMO DE RATIFICAÇÃO LICITAÇÃO 233-2017 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 055-2017
PARECER: 1608/PGM/2017. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para executar a
construção do CIE – Centro de Iniciação ao Esporte com quadras reversíveis, ginásio de esportes e
quadra poliesportiva externa. Termo de Compromisso 0425963-46/2014/MINISTÉRIO DO
ESPORTE/CAIXA. ASSUNTO: Recurso Administrativo. INTERESSADO: TEKNIK CONSTRUTORA.
Considerando o parecer exarado pela PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, que opinou pelo
deferimento do presente Recurso, pugnando pela reforma na decisão proferida pela Nobre
Comissão Licitante junto ao certame em apreço, Ratifico a decisão da CPL e defiro o pedido da
recorrente. Feira de Santana, 30 de outubro de 2017. José Ronaldo de Carvalho. PREFEITO
MUNICIPAL.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO: Homologa o PP SRP 68/17. Objeto: aquisição de pneus. Vencedora: D & K Veicu-
los ltda ME; CNPJ: 28.104.809/0001-82, com vigência até 01/10/18. Ruy Barbosa/Ba, 02/10/17. Luíz Claudio
Miranda Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
PP SRP 41/17. Objeto: Aquisição de brinquedos para Creche PROINFÂNCIA. Dia 20/11/17 às 14h. Menor Preço
por Item. Informações e Edital: http://www.morrodochapeu.ba.gov.br/. Anselmo Luiz Góes da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU

CNPJ nº 15.105.588/0001-15

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a ser realizada em 14 de novembro de 2017, às 14:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Av. Luis Viana, nº 2.841, Edf. Odebrecht, Paralela, Salvador - BA, para
deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e
demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2016; 2) Destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016; 3) Fixação do montante global da remuneração da Administração para o exercício de 2017;
e 4) Incorporação, pela Companhia, da ODBPAR 2 S.A.

Salvador, 02 de novembro de 2017.
Daniel Bezerra Villar, Diretor.

ODBINV S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2017

A Pregoeira Oficial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados em
participar da licitação namodalidadePREGÃOELETRÔNICO nº 043/2017 - BB nº 696425,
que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA USO DE
PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME PORTARIA Nº 047/2017
DE 01 DE JUNHO, QUE REGULAMENTA O FORNECIMENTO DE FRALDAS
GERIÁTRICASE INFANTISAOSPACIENTESDEBAIXARENDADAREDEMUNICIPAL
DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA, que a sessão de abertura do referido
certame será no dia 21/11/2017 às 12:00 horas (horário da Bahia), através do site:
www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital
devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.diariosoficiais.org.br/ba/alagoinhas. Maiores informações tel. (0xx75) 3422-8607. E-
mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba, 06/11/2017. Lorena Maria Dantas
Prado –PregoeiraOficial.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2017 SRP
Objeto: SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO (MECÂNICA, LANTERNAGEM, PINTURA, ELETRICIDADE E TAPEÇARIA) PREVENTIVA E CORRETIVA, COM
APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PELA FORNECEDORA, PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA
DE VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, pelo Sistema
de Registro de Preços, junto estabelecimentos localizados no raio de aproximadamente 35 km da sede do mu-
nicípio de Conceição do Almeida-Bahia. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. Data do Julgamento:
Dia 22/11/2017, às 09:00h. Edital disponível em sua sede das 08h às 12h, de 2ª a 6ª feiras, na Pça. Dr. Edgard
Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida-Bahia. Conceição do Almeida-Bahia, 06/11/2017. Egberto de
Almeida Cardoso Filho - Pregoeiro.

EDITAL DE CITAÇÃO
O Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, instituída pelo Decreto nº 239/2017, de 22 de
Agosto de 2017, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 160 da Lei nº 303/2001, CITA,
pelo presente edital, a servidora Sra. Sueli Pereira dos Santos Palmeira, titular do cargo de provimento efetivo
de médico, matrícula n° 16924-1, por se encontrar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze)
dias, a partir da publicação deste, comparecer na Praça Edgar Tupinambá, s/n - Centro - Conceição do Almeida
- Bahia CEP. 44.540-000, a fim de apresentar defesa escrita no processo administrativo disciplinar nº 257/2017.
Conceição do Almeida/BA, 27 de Outubro de 2017. José Antônio dos Santos-Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
CNPJ N: 13.695.028/0001-32

AVISOS DE LICITAÇÕES
O Município de Porto Seguro/BA, por meio do Pregoeiro, comunica aos interessados que realizará licitação, por
meio do site: www.licitacoes-e.com.br, conforme dadas abaixo indicadas. Informações no endereço: Av. dos
Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h
as 12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-982584342. Demais atos no endereço www.portoseguro.ba.io.
org.br. Rilei Medeiros Ribeiro - Pregoeiro:
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2017 - RP - Data 20/11/2017, às 10h (horário de Brasília). Objeto: Registro de pre-
ços para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de refrigeração, destinados
a diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Porto Seguro.
PREGÃO ELETRÔNICO 008/2017 - RP - Data 20/11/2017, às 15h (horário de Brasília). Objeto: Registro de
preços para aquisição de motobombas para utilização em poços artesianos, atendendo às necessidades da
Secretaria de Trânsito e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Porto Seguro.
PREGÃO ELETRÔNICO 009/2017 - RP - Data 21/11/2017, às 10h (horário de Brasília). Objeto: Registro de
preços para aquisição de veículos automotores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente da Prefeitura Municipal de Porto Seguro.
PREGÃO ELETRÔNICO 010/2017 - RP - Data 21/11/2017, às 15h (horário de Brasília). Objeto: Registro de
preços para aquisição de veículos automotores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
da Prefeitura Municipal de Porto Seguro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
CNPJ N: 13.635.016/0001-12

Pelo presente Edital, o Sindicato do Comércio Varejista e dos Feirantes de Jequié/Bahia, entidade Sindical de
1º grau, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.243.506/0001-73, vem, através da Comissão Pró-Ratificação de
Fundação, formada pelos Srs. Cássio Castro Moura, portador da cédula de identidade RG n.º 341899550, ins-
crito no CPF/MF nº 319.711.805-73, CNPJ/MF sob o nº 02553328/0001-60, com endereço profissional na Av.
Governador Otávio Mangabeira, nº 120, Distrito Industrial, CEP: 45.210-002, Jequié, Bahia; Ilan Almeida Mota,
portador da cédula de identidade RG n.º 1147024979, inscrito no CPF/MF nº 023.447.875-69, CNPJ/MF sob o
nº 09103892/0001-20, com endereço profissional na Av. Rio Branco, nº 629, CEP: 45.203-011, Jequié, Bahia;
e Antônio Trifino de Almeida Júnior, portador da cédula de identidade RG n.º 0249559900, inscrito no CPF/MF
nº 424.867.695-87, CNPJ/MF sob o nº 03996001/0001-26, com endereço profissional na Praça Luis Viana, nº
24, CEP: 45.200-060, Centro, Jequié, Bahia, no exercício da liberdade que lhe é assegurada na legislação vigente
e nos termos do art. 3º da Portaria nº 326/2013 do MTE, convocar toda a categoria econômica do Comércio
Varejista e dos Feirantes da Cidade de Jequié, a comparecer à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser
realizada no dia 13 de novembro de 2017, às 17:00hs, em primeira convocação, e às 18:00hs, em segunda
convocação, com qualquer número de participantes, na Rua Sete de Setembro, nº 07, Centro, CEP. 45.200-360,
Jequié, Bahia, com a finalidade de deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: 1) Ratificação da fundação
Sindicato do Comércio Varejista e dos Feirantes de Jequié/Bahia, para fins de Registro junto ao Cartório das
Pessoas Jurídicas de Jequié, Bahia; 2) Eleição e posse de Junta Governativa Provisória, dentre os empresários
da categoria econômica representada pelo sindicato, para que, no prazo de até 90 dias, proceda às diligências
necessárias à realização de novas eleições para a investidura dos cargos de dirigentes do sindicato, com a
concessão de poderes a esta Junta Governativa Provisória, para praticar, neste prazo, todos os atos inerentes a
administração e condução do Sindicato. A Junta Governativa Provisória prestará os esclarecimentos que forem
necessários para o fiel cumprimento deste Edital de Convocação; 3) Apreciação e aprovação do Estatuto Social
da Entidade. Jequié, 07 de novembro de 2017. A Comissão.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DOS FEIRANTES DE JEQUIÉ/BAHIA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO DO SINDICATO

Cássio Castro Moura Ilan Almeida Mota Antônio Trifino de Almeida Júnior
CPF/MF nº319.711.805-73 CPF/MF nº 023.447.875-69 CPF/MF nº 424.867.695-87

CONCORRÊNCIA nº 002/2017 - COMPEL - AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - Objeto; contratação de
empresa de engenharia para a execução de obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE -
CIE, no município de Camaçari – Bahia. O Município de Camaçari, através da Comissão Central Permanente de
Licitação - COMPEL torna público, para conhecimento dos interessados que as empresas Osolev Construtora
Ltda, Qualy Engenharia Ltda e Metro Engenharia e Consultoria Ltda, contrariadas / descontentes com as
decisões do Presidente da Comissão, quanto às suas inabilitações, protocolaram tempestivamente suas interpo-
sições de recursos; salientamos e comunicamos que os recursos encontram-se a disposição dos interessados
para vistas e apresentação de contra-razões. Camaçari, 06 de novembro de 2017 – Manoel Alves Carneiro
– Presidente em exercício.
CONCORRÊNCIA nº 002/2017 - COMPEL - AVISO DE ADIAMENTO - Objeto; contratação de empresa de enge-
nharia para a execução de obra de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, no município
de Camaçari – Bahia. O Município de Camaçari, através da Comissão Central Permanente de Licitação - COMPEL
torna público, para conhecimento dos interessados que tendo em vista os recursos interposto acima menciona-
dos, decide adiar da data de abertura das propostas de preços marcada para o dia 07 de outubro de 2017 para
uma data oportuna; cuja publicação se dará nos mesmos meios de comunicação - Camaçari, 06 de novembro
de 2017 – Manoel Alves Carneiro – Presidente.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 102/2017 – COMPEL - AVISO DE ABERTURA –Objeto: Registro de Preços para
aquisição de Material de Expediente (Papel Ofício Sulfite A4) para futuras contratações conforme necessidade e
conveniência da Administração Municipal. Abertura: 21/11/2017 às 14:00h – Edital/Informações: www.compras.
camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 3621-6713/6880. Wadna Cheile Melo Aragão – Pregoeira da COMPEL.
CREDENCIAMENTO N.º 003/2017 - COMPEL - AVISO DE ABERTURA - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMA-
ÇARI comunica aos interessados, que está aberto o Credenciamento n.º 003/2017 – COMPEL, para Artistas e
Grupos Culturais – Pessoas Físicas ou Jurídicas – para a realização de apresentações musicais e artísticas a
serem executadas nas mostras itinerantes de Cultura do Projeto Operação Verão e nas Lavagens Tradicionais,
que acontecerão no período de Dezembro de 2017 a Março de 2018. O edital e seus anexos estão disponibi-
lizados no Portal de Compras da Prefeitura de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br). A vigência do
credenciamento será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da presente publicação. Ana Paula Souza
Silva – Presidente da Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
CNPJ 13.882.949/0001-04

A CPL torna público que serão realizadas Tomadas de Preço, do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 8.666/93
Abertura: 23/11/2017 TP 010/2017 às 09:00 Obj: Contratação de empresa de engenharia civil para conclusão de
remanescentes da obra de construção da unidade básica de saúde I - Marcelino deste município, incluindo mão
de obra, equipamentos e materiais por conta da contratada. Abertura: 24/11/2017 TP 011/2017 às 09:00 Obj:
Contratação de empresa de engenharia civil para conclusão de remanescente de obra de construção de unidade
básica de saúde I - Alto das Pombas deste município, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais por conta
da contratada. Abertura: 27/11/2017 TP 012/2017 às 09:00 Obj: Contratação de empresa de engenharia civil
para construção de uma quadra esportiva com área de recreação na rua da Área Preta, localidade de Porto Santo
deste município, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais por conta da contratada. Abertura: 28/11/2017
TP 013/2017 às 09:00 Obj: Contratação de empresa de engenharia civil para requalificação da Praça Ubaldo
Osório Ribeiro deste município, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais por conta da contratada.
Abertura: 29/11/2017 TP 014/2017 às 09:00 Obj: Contratação de empresa de engenharia civil para conclusão
de remanescente da obra de construção de quadra coberta com vestiário-FNDE-PAC- 06320/2013 - URBIS ,
deste município, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais por conta da contratada. Abertura: 30/11/2017
TP 015/2017 às 09:00 Obj: Contratação de empresa em construção civil para execução de reforma do Mercado
Santa Luzia, situado no Município de Itaparica, com fornecimento de material e mão de obra, para atender as
necessidades deste município. Os Editais completos poderão ser obtidos no expediente normal desta Prefeitura,
sito à Praça João das Botas, s/nº - Centro, Itaparica/BA – CEP: 44.460-000. Informação licitaitaparica@gmail.
com - Itaparica - Ba, 03/11/2017 de 2017. Marileide Silva da Conceição – Presidente

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017/SRP
A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação: OBJETO: Contratação de empre-
sa especializada para execução de serviços emergenciais de tapa buracos do pavimento asfáltico das ruas
da sede do Município de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços. DATA: 21/11/2017. HORA:
09H00MIN. Informações através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo telfax (075) 3634-3977.
Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira. Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2017/SRP
A pregoeira realizará licitação em 22/11/2017 ás 11H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licita-
ção: 696316. Objeto: Seleção das melhores propostas de preço, visando a eventual aquisição de equipamentos
eletroeletrônicos e similares a fim de atender às demandas das secretarias municipais, mediante Sistema
de Registro de Preços. Informações e-mail: licitacoes.amargosa@gmail.com.br ou pelo tel (75) 3634-3977.
Cópia do Edital www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

Tomada de Preço n°003/2017 PAD n°2269/17 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação
do Município de Filadélfia-BA, no uso de suas atribuições, torna público o adiamento da sessão do
dia 08/11/17, às 08horas 30 minutos, para o dia 21/11/17 ás 08 horas e 30 minutos, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em construção civil para execução dos serviços de reformas e
ampliações nas Unidades Básicas de Saúde no Município, tipo menor preço global, sob responsabilidade
da Secretaria Municipal de Administração. O Edital contendo as instruções estará à disposição dos
interessados, no endereço acima indicado, gratuitamente, ou através de solicitação no e-mail: licita-
pmf@gmail.com, Maiores informações pelos fones (74) – 3551-2330, em horário de expediente, das
08h00min às 12h 00min. Filadélfia - BA, em 06/11/2017. Adecy Batista da Silva - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA-BA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGRÃO PRESENCIAL Nº 43/2017
O Pregoeiro do Município de Ibirapitanga - BA, comunica aos interessados que fará realizar no dia 16/11/2017,
(dezesseis), do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 8:00 horas, no Prédio da Prefeitura Municipal,
situada na Praça Manoel Jorge e Silva s/n - Prédio - Centro - Ibirapitanga / Bahia, na modalidade Pregão
presencial, Menor Preço por Lote, que tem por objeto e operação, a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços continuados de transportes com Condutores e abastecimento por conta da em-
presa contratada, para servir a Secretaria de Educação no transportes escolar e as demais Secretarias com
transportes alternativo deste Município. Conforme Edital e seus anexos. Ficando os interessados cientificados
que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município, disponível no citado link,,
imprensa oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA
CNPJ 13.882.949/0001-04

A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02 e
subsidiada a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 21/11/2017 PP 0117/2017 às 09:00h Obj: Contratação de empresa
para prestação de serviços de locação de máquinas e veículos pesados, para manutenção dos serviços deste
município, através da secretaria de Obras e Serviços Públicos. O Edital completo poderá ser obtido no expediente
normal desta Prefeitura, sito à Praça João das Botas, s/nº - Centro, Itaparica/Ba – CEP: 44.460-000. Informação
licitaitaparica@gmail.com - Itaparica-Ba, 03/11/2017. Marileide Silva da Conceição - Pregoeira

AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2017; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONS-
TRUÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO À FABRICAÇÃO DE VASSOURAS NO MUNICÍPIO DE ITABERABA. TIPO:
MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL; ABERTURA: 24 DE NOVEMBRO DE 2017: HORARIO: 09:00 H;
LOCAL: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MODERNIZAÇÃO E INFORMAÇÃO, SITUADA NA AVENIDA RIO
BRANCO, Nº 318, CENTRO, SALA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. OS INTERESSADOS PODERÃO OBTER
INFORMAÇÕES NO ENDEREÇO ACIMA MENCIONADO, DAS 08:00 AS 13:00 HORAS. ITABERABA/BAHIA, 06
DE NOVEMBRO DE 2017. JURACY DOS SANTOS QUEIROZ- PRESIDENTE DA C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CNPJ N: 13.719.646/0001-75

CONCORRÊNCIA Nº 001/2017
A CPL realizará licitação na modalidade Concorrência n° 001/2017, PA nº138/2017. Tipo: MAIORO-
FERTA. Objeto: Concessão de Uso para exploração comercial dos Quiosques localizados na Praça
Dionísio Cerqueira, no município de Castro Alves/BA, pelo período de 10 (dez) Anos. Abertura: às
14:00h do dia 11/12/2017 na sala da COPEL na PMCA, localizada na Praça da Liberdade, 376, Centro,
Castro Alves-Ba. Inf. tel. (75)3522-3805 das 08 às 12h ou email: 1licitacaopmca@gmail.com. Edital
na PMCA, na sala da COPEL, das 08 às 12:00 h. Castro Alves - BA, 06/11/2017. HADSON EVANGE-
LISTA DOS SANTOS. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Bahia - SESCOOP/BA
torna público, por meio da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 014/2017,
para conhecimento dos interessados, o ato de REPUBLICAÇÃO do Edital de Licitação, na moda-
lidade Concorrência nº 001/2017, do tipo técnica e preço, cujo aviso foi publicado nos Jornais
“A TARDE” e “CORREIO DA BAHIA”, edição de 31 de novembro de 2017, e disponibilizado no
site http://www.bahiacooperativo.coop.br/licitacoes, devido as alterações realizadas no mesmo.
Desde já, fica reaberto o prazo para envio das propostas da licitação em epígrafe, oportunida-
de em que informamos que a sessão da licitação, CONCORRÊNCIA do TIPO TÉCNICA E PREÇO,
nº 001/2017, acontecerá na sede, localizada na Rua Boulevard Suíço, nº 129, Nazaré, Salvador
– BA, CEP: 40.050-330, em sessão pública, no dia 23 de novembro de 2017, às 09:30hs.
Os interessados poderão obter o Edital e seus anexos no endereço acima mencionado, de segun-
da a sexta-feira, das 09 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, ou pelo site http://www.
bahiacooperativo.coop.br/licitacoes. Maiores esclarecimentos por intermédio do telefone: (71)
3421-5800 e/ou (71) 3421-5822 – Comissão de Licitação.

SESCOOP/BA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DA BAHIA- SESCOOP/BA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL – CONCORRÊNCIA Nº 001/2017
Salvador/BA, 07.11.2017


