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LAVA JATO Defesa solicitou que fosse desbloqueado dinheiro sob alegação de que os dois estão ‘passando por dificuldades’

Moro libera R$ 10 mi a casal de marqueteiros

ESTADÃO CONTEÚDO
São Paulo

O juiz federal Sérgio Moro
mandou liberar R$ 10 milhões ao casal de marqueteiros de campanhas presidenciais do PT, os baianos
João Santana e Mônica
Moura. Este montante faz
parte de um total de
R$ 25.511.514,44 confiscados dos publicitários.
A defesa do casal vinha
solicitando a Moro que desbloqueasse o dinheiro, sob
alegação que João Santana e
Mônica estão “passando por
dificuldades”. Segundo os
advogados, os marqueteiros
não podem “trabalhar e auferir renda para seus gastos
pessoais e de suas famílias,
sendo, então, de vital importância a restituição dos valores remanescentes, inclusive para pagamento dos honorários advocatícios”.
Santana e Mônica são delatores da Lava Jato. O casal
foi preso em fevereiro de
2016 e solto em agosto do
ano passado.
De acordo com Moro, a defesa “juntou elementos aptos a demonstrar que con-

cordou com a repatriação e o
perdimento dos valores bloqueados na Suíça, de USD
21.657.454,03, e que assinaram todos os documentos
necessários à efetivação dessas medidas”.
O magistrado relatou que
o Ministério Público Federal
confirmou que o casal tomou “as providências necessárias para a repatriação e
perdimento dos valores
mantidos na Suíça”.
“A repatriação dos valores
mantidos na Suíça ficou a
cargo da Procuradoria Geral
da República e ainda tramita, em cooperação jurídica
internacional”, anotou o juiz
da Lava Jato. “Não é justo, a
ver do Juízo, penalizar os co-
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laboradores, que fizeram a
sua parte no que se refere ao
acordo, retendo em bloqueio judicial valores que
não foram perdidos no acordo de colaboração”.
O magistrado observou
que também não seria “prudente” liberar o montante
total enquanto a repatriação
não for finalizada.
“Podem ainda ser necessárias intervenções dos acusados nos procedimentos
em curso na Suíça. Resolvo,
considerando os dois argumentos opostos, liberar parcialmente o valor bloqueado, especificamente R$ 10
milhões, a serem transferidos da conta para conta a ser
indicada pelos acusados e
seus defensores”, decidiu.

Condenação

Delação

O casal de
marqueteiros
fez campanhas
do PT de
2006, 2010
e 2014

O relator dos processos da
Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Edson Fachin, homologou no dia 4 de
abril o acordo de colaboração premiada do casal. Os
marqueteiros foram responsáveis pelas campanhas do
PT à presidência da República em 2006, 2010 e

2014.
A delação de João Santana
e Mônica Moura foi firmada
com o Ministério Público Federal e encaminhada ao STF
porque envolve políticos
com foro privilegiado perante a Corte. Os relatos do
casal citaram os ex-presidentes Lula e Dilma e até o
presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

O casal João e Mônica foi solto em agosto de 2016

O juiz federal Sérgio Moro
condenou o casal em fevereiro deste ano em um processo da 23ª fase da Lava Jato
por lavagem de dinheiro e os
absolveu do crime de corrupção.
João Santana e Mônica
Moura foram alvos da Operação Acarajé, que era como
os suspeitos se referiam ao
dinheiro irregular, de acordo com a Polícia Federal.
De acordo com a denúncia
apresentada pelo Ministério
Público Federal na ocasião,
parte da propina paga a partir do esquema de corrupção
existente na Petrobras foi
destinada ao Partido dos
Trabalhadores (PT) para pagar serviços eleitorais.

Acorda, Congresso!
Eliane Cantanhêde
Jornalista

O Congresso Nacional está
de costas para os interesses
do país, e isso significa que
os representantes dos brasileiros não estão representando os interesses dos brasileiros. Os dois maiores desafios nacionais, neste momento, são combater a crise
fiscal e renovar a cultura e o
modo de fazer política e eleições. E no que a Câmara e o
Senado, que deveriam liderar esse processo, estão contribuindo para isso?
Como o Estado publicou
ontem, o Brasil acumulou
um superávit de R$ 801,6 bilhões de 1999 a 2013, ou seja,
nos governos Fernando
Henrique e Luiz Inácio Lula
da Silva, mas deu uma cambalhota estonteante na ges-

tão Dilma Rousseff, e, a partir dos últimos quatro anos,
o que era superávit robusto
virou déficit e pode chegar a
desesperadores R$ 818,6 bilhões em 2020. E ainda dizem que não houve pedaladas e que o impeachment
foi “golpe”...
Como na aritmética, não
há mágica contra o rombo.
Assim como dois mais dois
serão sempre quatro, a única
forma de tentar reequilibrar
as contas é cortando gastos
e aumentando receitas. Ambas passam pelo Congresso,
mas, em vez de reduzir, os
congressistas aumentam os
gastos, em vez de aumentar,
reduzem previsão de receitas.
Tudo isso, é claro, piora
muito em ano pré-eleitoral.
O Executivo enviou o projeto de refinanciamento de
dívidas privadas para o Congresso na esperança de ne-

Pregão Presencial nº 052-2017-PP
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a aber tura do Pregão Presencial nº 052-2017-PP, do
tipo menor preço por lote, através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira,
designada pelo Dec. nº 007/2017 de 02.01.17, cujo objeto é a aquisição de equipamentos
permanentes de informática, material de consumo (suprimentos), materiais diversos e
eletrodomésticos, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal
de Educação e suas unidades, disponível no site: https://io.org.br/ba/ibipitanga/. DATA:
30.08.2017 ás 8:30 horas. Inf.: Telefone: (77) 3674-2022, email: cpl.ibipitanga@gmail.
com. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ N: 14.195.333/0001-28

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017

gociar condições que servissem de estímulo para os devedores e engordassem os
cofres públicos. O que o Congresso fez? Mudou tudo, premiando os devedores e surrupiando os recursos que reforçariam o caixa.
Detalhe: muitos parlamentares têm dívidas e seriam favorecidos pelas mudanças, que resultam num
projeto Robin Hood às avessas: não tira dos ricos para
dar aos pobres, mas da
maioria para dar à minoria
rica. Em plena crise! A expectativa do governo era de
receber R$ 13 bilhões, mas o
relator Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG) reduziu isso para R$ 500 milhões.
Aliás, ele é sócio de empresas que devem milhões à
União. O governo vai ter de
enviar nova proposta a qualquer momento. Perdem-se
tempo e energia, quando o

Brasil tem pressa de soluções e não tem mais energia
para desperdiçar.
Agora, como o Congresso
vai reagir ao aumento da
meta fiscal para R$ 159 bilhões em 2017 e também para 2018? Vai aprovar? Vai

O que o
Congresso fez?
Mudou tudo,
premiando os
devedores e
surrupiando os
recursos que
reforçariam
o caixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017-PMI/BA
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação
na modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2017-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto
contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais pré-moldados para a construção de rede de
esgoto, praças, quadras poliesportivas e vias públicas, deste Município, que será realizada no dia 31 de agosto
de 2017, às 08:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações poderão ser adquiridos
na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h pelo telefone 77 3698-1512. Joelma Pereira dos Santos - Pregoeira.

PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA

AVISOS DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ituberá torna público que se realizará a Licitação: Processo Administrativo
nº PA 178/2017. Modalidade: Concorrência Pública nº 003/2017 - Licitação nº 178/2017. Tipo:
Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra
de recuperação de estradas vicinais, localizadas na Zona Rural do Município de Ituberá-Bahia,
oriundo do Convênio Nº 840366/2016 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
da Bahia. Sessão de Abertura: 19/09/2017, às 08:00 horas. Local: Unidade Administrativa,
situada na Praça Rui Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa Econômica Federal) CEP
45.435-000, na cidade de Ituberá-BA. Fax (73) 3256-8104 Fax (73) 3256-8100. Informações e/
ou retirada do edital: das 08h00min às 13h00min. Contatos: Vadilson Teles, Tel. 0XX73 - 32568100, Ituberá, 16 de agosto de 2017. VADILSON TELES SANTOS-Presidente da Comissão de
Licitação-Portaria nº 01 de 02 de janeiro 2017.

Pregão Presencial SRP n°67/2017 - A Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes estado da Bahia,
comunica aos interessados que realizará no dia 30/08/2017, as 09:00 horas, licitação na modalidade Pregão
Presencial SRP, cujo objeto atine a contratação de empresa especializada para aquisição de materiais destinado
a fisioterapia em postos de saúde. O Edital completo poderá ser adquirido na sua íntegra no setor de Licitação
da Prefeitura, situada à Avenida Sete de Setembro, s/n, Centro, de segunda a sexta das 08:00 as 12:00 - Campo
Alegre de Lourdes-Ba, 17/08/2017.
Pregão Presencial SRP n°68/2017 - A Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes estado da Bahia,
comunica aos interessados que realizará no dia 30/08/2017, as 14:00 horas, licitação na modalidade Pregão
Presencial SRP, cujo objeto atine a aquisição de materiais permanente dentre eletrodomésticos e moveis e demais
materiais do ramo para a manutenção de setores de Secretarias. O Edital completo poderá ser adquirido na sua
íntegra no setor de Licitação da Prefeitura, situada à Avenida Sete de Setembro, s/n, Centro, de segunda a sexta
das 08:00 as 12:00 - Campo Alegre de Lourdes-Ba, 17/08/2017. José Otavio Gomes Mendes – Pregoeiro

YKUTIBA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ/MF nº 22.103.788/0001-02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ref.: ASSEMBLÉIA GERAL DO EMPREENDIMENTO YKUTIBA

YKUTIBA EMPREENDIMENTOS SPE convida os Promissários Compradores para a Assembleia Geral
Extraordinária que fará realizar no dia 25 de agosto próximo, às 14:00hs em primeira convocação e
às 14:30hs em segunda convocação, no Auditório do SINDUSCON, situado na rua Minas Gerais, no.
436, esquina com a rua Piauí, Pituba, nesta Capital, quando deverá ser apreciada a seguinte pauta
de trabalhos:
A) Apresentação do estágio atual da Obra;
B) Apresentação e informações sobre o financiamento da Obra pela CEF;
C) Explanação sobre o Regime Especial do Patrimônio de Afetação;
D) Eleição da Comissão de Representantes dos Promissários Compradores para acompanhamento das exigências legais no tange ao Regime de Patrimônio de Afetação do Empreendimento;
E) O que ocorrer.
Atenciosamente,
YKUTIBA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

CNPJ N: 13.927.827/0001-97

AVISO DE LICITAÇÕES COSEL/INFRA

A COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará as seguintes modalidades de licitações:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017 - INFRA, cujo objeto será a aquisição de materiais de construção,
ferramentas e equipamentos de proteção individual ( EPI’s) e diversos em geral, para suprir as necessidades
da Secretaria Municipal de Infra Estrutural do Município de Simões Filho - BA, conforme especificações
e quantitativos estimados constantes no Edital e em seus anexos. A abertura dos envelopes ocorrerá dia
30/08/2017 às 09:30;
CONCORRÊNCIA Nº 005/2017 - INFRA, cujo objeto será a Contratação de empresa especializada para obras
de limpeza e dragagem de diversos canais no Município de Simões Filho - BA, conforme especificações e
quantitativos estimados constantes no Edital e em seus anexos. Tipo: Menor Preço Global. A abertura dos
envelopes ocorrerá dia 21/09/2017 às 09:30,
CONCORRÊNCIA Nº 006/2017 - INFRA, cujo objeto será a Contratação de empresa especializada para obras
de manutenção dos prédios públicos escolares no Município de Simões Filho - BA, conforme especificações
e quantitativos estimados constantes no Edital e em seus anexos. Tipo: Menor Preço Global. A abertura dos
envelopes ocorrerá dia 22/09/2017 às 09:30,
As licitações ocorrerão na Sala de reuniões da Comissão de Licitação do Município de Simões Filho, situada à
Praça 07 de Novembro, nº 359, Centro - Simões Filho - Bahia, CEP: 43.700-000. Informações referente ao Edital
na Sala da COSEL e no email: seinfra@simoesfilho.ba.gov.braquisição do Edital no sitehttp://www.simoesfilho.
ba.io.org.br/ link: acesso à informação - Licitações e Contratos - Integra. Isacarla dos Santos Silva - Presidente
da Comissão Setorial de licitação - Infra.

Mas vai cobrar caro, porque
Michel Temer avisou que
não visaria à popularidade e
iria atacar o rombo para recolocar a economia nos trilhos. A popularidade, que já
era escassa, esfarelou de vez
e nem por isso o governo
está vencendo a guerra fiscal.
Congresso tem atrapalhado. Aprovou aumentos salariais de categorias já muito
bem remuneradas do funcionalismo, meteu a faca no
pescoço de Temer para trocar votos contra a denúncia
da PGR por emendas parlamentares, e, agora, não se
veem líderes nem liderados
se coçando para aprovar algo fundamental quando se
fala em rombo: a reforma da
Previdência.
Ao contrário, enquanto o
Brasil precisa desesperadamente de reformas, ajustes,
cortes, o Congresso se au-

topremia com um fundo
eleitoral de R$ 3,6 bilhões,
além dos mais de R$ 800
milhões do Fundo Partidário. É preciso financiar a democracia, mas falar numa
bolada dessas nesses tempos de crise e de desprestígio
da política é de amargar.
Por falar em eleições, a Lava Jato é uma aula diária sobre como é feita a política no
Brasil e encarada como um
marco, mas o Congresso parece não entender o recado
e só pensa no fundo generoso e no distritão, que divide os próprios partidos.
Como disse o juiz Sérgio Moro, “uma reforma política
que não é uma reforma política”. Há muitos anos sabe-se – inclusive o PT – o
quanto as reformas política
e previdenciária são fundamentais. O que prevalece: o
fundamental para o país ou
o melhor para os políticos?

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO
PP SRP 39/17. Objeto: serviço de locação e de veículos utilitários e de transporte de passageiros. Dia
31/08/17 às 9:30h. Menor preço por lote. Informações e Edital: http://www.mundonovo.ba.gov.br/. Mundo
Novo, 16/08/17. Antônio Roque O. Carneiro. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
CNPJ N: 13.761.697/0001-65
ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO - PP 072-2017

O MUNICÍPIO DE ITAMARAJU leva ao conhecimento dos interessados que, com base na
publicação do dia 16 de agosto 2017, cujo objeto é: Aquisição de Aparelho de Raio “X”, para
atender as necessidades do Hospital Municipal de Itamaraju. No Edital, seção A - Preâmbulo,
Retifica-se, onde se lê: Abertura, Local, Data e Horário para início da sessão pública da
Licitação: Data:27/08/2017, Horário: 10 h., leia-se: Abertura, Local, Data e Horário para início
da sessão pública da Licitação: Data: 28/08/2017, Horário: 14:00 h. Em 16/08/2017. Marcelo
Angênica - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

AVISO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 037/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE-BA torna público que fará realizar licitação, na modalidade Pregão
Presencial n.º 037/2017, tipo menor preço por Lote, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
QUÍMICO E HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO PARA O MUNICIPIO, devendo as propostas e habilitações ser entregues
em 29/08/2017, às 10:00 hs, data em que será realizada a sessão pública, na sede da Prefeitura Municipal, Praça
Adonias Filho, nº 16-centro, CEP: 45.630-000 Itajuípe - Bahia, onde poderão ser adquiridos o Edital e anexos, no
horário das 08:00 às 14:00 a partir da data de publicação deste aviso ou através do Correio eletrônico - licitaitajuipe@
hotmail.com . Os demais atos serão publicados no diário próprio do município. Quaisquer esclarecimentos através do
telefone (73) 3238-1712. ITAJUÍPE-BA, 16 de Agosto de 2017 Pregoeiro - Charles O. Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ N: 13.230.982/0001-50

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017

A PMCG torna publico que realizará TOMADA DE PREÇO N° 006/2017 no dia 04 de setembro de 2017 às 14:00
horas, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS
À REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE ENTRADA DE PEDRAS ALTAS
NO MUNICÍPIO CAPIM GROSSO - BA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, na forma do Anexo 01 e Termo
de Referência do Edital. O edital estará à disposição na COPEL - situada na Praça 09 de Maio, s/nº, Nova Morada
- Capim Grosso - Bahia, no horário das 08:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta feira. Capim Grosso - BA, 16
de Agosto de 2017. CAROLINE LIMA DA FONSECA Presidente da COPEL Portaria nº 493/2017

PREGÃO PRESENCIAL S004/2017

O Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso - Bahia, torna publico que realizará Pregão Presencial N°
S004/2017 no dia 31 de Agosto de 2017 às 11:00 horas, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE
REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CAPIM GROSSO - BAHIA, na forma do Anexo 01 e Termo de Referência do Edital. O edital estará à disposição
na COPEL - situada na Praça 09 de Maio, s/nº, Nova Morada - Capim Grosso - Bahia, no horário das 08:00 as
12:00 horas, de segunda a sexta feira.
Capim Grosso - BA, 16 de Agosto de 2017.
CAROLINE LIMA DA FONSECA - Pregoeira Municipal - Portaria nº 494/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2017

O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que no dia 31/08/2017,
às 09h, no endereço, Rua Archimedes Martins, 525 - Centauro - Eunápolis/BA, serão recebidas
propostas relativas ao Pregão Presencial n°027/2017, tendo como objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de reagentes reativos com fornecimento de 01(um) equipamento de hemogasômetro
em sistema de comodato e de equipos para bomba de infusão, com fornecimento de 80 bombas
de infusão em sistema de comodato. Os interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala de
Superintendência de Licitações nos dias úteis no horário de 08h:00min às 12h:00min. Se adquirido,
será cobrado apenas o custo efetivo de reprodução, caso ocorra. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço acima referenciado ou pelo e-mail: licitaeunapolis@gmail.com. As demais fases
do certame serão publicadas no DOM, no site www.eunapolis.ba.gov.br. Eunápolis - BA, 17 de Agosto
de 2017. Sandra Mara Rocha de Oliveira Ramos - Pregoeira Oficial.

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017

O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que no dia 01/09/2017,
às 09h, no endereço, Rua Archimedes Martins, 525 - Centauro - Eunápolis/BA, serão recebidas
propostas relativas ao Pregão Presencial n°028/2017, tendo como objeto: Contratação de empresa
para o fornecimento de alimentação enteral, utilizadas em tratamento de pacientes que necessitam
de alimentação sob sistema via sonda nasogastrica. Os interessados poderão fazer a leitura do edital
na Sala de Superintendência de Licitações nos dias úteis no horário de 08h:00min às 12h:00min. Se
adquirido, será cobrado apenas o custo efetivo de reprodução, caso ocorra. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço acima referenciado ou pelo e-mail: licitaeunapolis@gmail.com. As
demais fases do certame serão publicadas no DOM, no site www.eunapolis.ba.gov.br. Eunápolis - BA,
17 de Agosto de 2017. Sandra Mara Rocha de Oliveira Ramos - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE RETIFICAÇÃO PP Nº. 004/2017 - COPEL/SESA

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL/SESA informa que o edital do Pregão Presencial nº 004/2017
que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de Material Médico Hospitalar (AGULHAS, SERINGAS,
LÂMINA DE BISTURI E SCALP+A42), para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de
Lauro de Freitas, foi RETIFICADO conforme abaixo: ONDE SE LÊ: 11.2.2 Os lances formulados deverão indicar
preço por item, de forma seqüencial. LEIA-SE: 11.2.2 Os lances formulados deverão indicar preço por lote, de
forma seqüencial. ONDE SE LÊ: 12.1 O critério de julgamento será o de menor preço por item. LEIA-SE: 12.1
O critério de julgamento será o de menor preço por lote. O edital retificado encontra-se disponível no endereço
eletrônico http://www.laurodefreitas.ba.gov.br (Diário Oficial do Município) ou mediante solicitação através do
e-mail: lfcopelsesa@gmail.com. Tel.: (71) 3369-9911. Abertura 05/09/2017 ás 09:00 horas. Lauro de Freitas,
16 de agosto de 2017. Rafael Souza dos Santos, Pregoeiro.

AVISO DE RETIFICAÇÃO PP Nº. 005/2017 - COPEL/SESA

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL/SESA informa que o edital do Pregão Presencial nº 005/2017
que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de luvas de procedimento, para atender as Unidades
de Saúde do Município de Lauro de Freitas - BA, foi RETIFICADO conforme abaixo: ONDE SE LÊ: 12.1 O critério
de julgamento será o de menor preço por item. LEIA-SE: 12.1 O critério de julgamento será o de menor preço
por lote. O edital retificado encontra-se disponível no endereço eletrônico http://www.laurodefreitas.ba.gov.br
(Diário Oficial do Município) ou mediante solicitação através do e-mail: lfcopelsesa@gmail.com. Tel.: (71)
3369-9911. Abertura 06/09/2017 ás 09:00 horas. Lauro de Freitas, 17 de agosto de 2017. Rafael Souza dos
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DIAS D’ÁVILA PREFEITURA MUNICIPAL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – nº 057/2017
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 31/08/2017, às 10h, na Sala da COPEL, a licitação na modalidade
Pregão Presencial - nº 057/2017, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para serviços de produção e organização dos eventos de
Desfile Cívico do Sete de Setembro e Concurso de Fanfarras. Informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem
como, na sala da COPEL - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n. Tel: (71) 3648-3503
e Fax: (71) 3648-3502. Dias d’Ávila, 17/08/2017 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – nº 058/2017
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 31/08/2017, às 14h, na Sala da COPEL, a licitação na modalidade
Pregão Presencial - nº 058/2017, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e insumos de
Informática, bem como rádios portáteis, equipamentos de som e imagem visando atender as necessidades das Unidades, Conselhos Escolares
Municipais e Sede da Secretaria Municipal de Educação. Informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como,
na sala da COPEL - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n. Tel: (71) 3648-3503 e Fax:
(71) 3648-3502. Dias d’Ávila, 17/08/2017 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP – nº 059/2017
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 01/09/2017, às 10h, na Sala da COPEL, a licitação na modalidade
Pregão Presencial SRP nº 059/2017, cujo objeto é Registro de preço para futura e eventual fornecimento de uniformes escolares (Camisas,
Conjuntos, Casacos, Tênis, Mochilas e Meias) para doação aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino. Informações e/ou
Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da COPEL - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça
dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n. Tel: (71) 3648-3503 e Fax: (71) 3648-3502. Dias d’Ávila, 17/08/2017 – Mateus Oliveira Souza –
Pregoeiro Oficial.

