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A Diretoria

PREFEITURAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018. PA Nº 030/18. torna público, 08:30h, dia 03/04/18, objeto: 

Contratação de Empresa para Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha, para atender as 

demandas das Secretaria Mun. de Planejamento Adm. e Fazenda; Secretaria Mun. de Infraestrutura e Serviços 

Públicos e Procuradoria Jurídica Municipal, no Município. Tipo menor preço por lote. Edital na prefeitura e e-mail: 

licitacao@barra.ba.gov.br. Tel:(74)36622101. Barra, 16/03/2018. Jerry Adriano Ribeiro de Souza - Pregoeiro. 

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018. PA Nº 031/2018. torna público, 09h, dia 05/04/18, objeto é a 

contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação de estrada vicinal que liga 

povoado dos brejos dos olhos d’agua a brejo do saco, no Município. Tipo menor preço, sob regime de empreitada 

por preço unitário. Edital na prefeitura e e-mail:licitacao@barra.ba.gov.br, Tel:(74)36622101. Barra, 16/03/2018. 

Jerry Adriano Ribeiro de Souza -  Presidente da Comissão. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA 
A PM BOA NOVA, publica o Decreto nº 069 de 15/03/2018, que declara situação de emergência por fins de conclusão 
da obra em decorrência de nulidade dos contratos nº 085/2014 CONSTRUTORA MAXFORTE LTDA-ME. CONVÊNIO 
CONDER 042/2014.Disponível no DOM: http://www.boanova.ba.gov.br/diarioOficial.Adonias da Rocha Pires de Almeida 
Prefeito. Boa Nova, 17 de março de 2018.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE
CNPJ 13.913.355/0001-13
PRAÇA DEPETADO EDGAR PEREIRA, 109

PUBLICAÇÕES:
Modalidade :Tomada de Preço nº 001/2018, Tipo : Menor Preço Global, Abertura : Dia  05 de Abril de 2018, na sede da Prefeitura, 
ás 09:00 horas; Objeto: Contratação de empresa especializada para os serviços de Arruamento, Pavimentação em Paralelepípe-
dos com drenagem superficial e passeio em concreto - Contrato Repasse n°  845524/217 Ministério das Cidades/ Caixa Processo 
n° 2648.1039073-43/2017 .  O Edital será adquirido na sede da Prefeitura no horário comercial de segunda a sexta das 8:00  ás 
12:00hs, mediante pagamento do DAM no valor de R$ 50,00(cinquenta reais).Caldeirão Grande , 16 de Março de 2018 - Baldoino 
Moreira Santana Neto - Pregoeiro.

Modalidade :Pregão Presencial nº 006/2018, Tipo : Menor Preço Global, Abertura : Dia  03 de Abril de 2018, na 
sede da Prefeitura, ás 09:00 horas; Objeto:- Contratação de empresa especializada para a aquisição de 01 Trator Agrícola, Motor 
a diesel, Potência de no mínimo 75 cv, 4 Cilindros, Tração 4x4 - Contrato de Repasse n° 859589/2017- Ministério da Agricultura/ 
Caixa Econômica . O Edital será adquirido na sede da Prefeitura no horário comercial de segunda a sexta das 8:00  ás 12:00hs.
Caldeirão Grande , 16 de Março de 2018 -  Baldoino Moreira Santana Neto - Pregoeiro.

Modalidade :Pregão Presencial nº 007/2018, Tipo : Menor Preço Global, Abertura : Dia  03 de Abril de 2018, 
na sede da Prefeitura, ás 14:00 horas; Objeto:- Contratação de empresa especializada para a aquisição de equipamentos 
eletrônicos e de informática para atender as demandas das Secretarias deste Município . O Edital será adquirido na sede da 
Prefeitura no horário comercial de segunda a sexta das 8:00  ás 12:00hs.Caldeirão Grande , 16 de Março de 2018 -  Baldoino 
Moreira Santana Neto - Pregoeiro.

Modalidade :Pregão Presencial nº 008/2018, Tipo : Menor Preço Por Lote, Abertura : Dia  04 de Abril de 
2018, na sede da Prefeitura, ás 09:00 horas; Objeto:- Contratação de empresa especializada para os serviços de confecção de 
materiais gráficos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e  Secretaria Municipal de Educação. O Edital será 
adquirido na sede da Prefeitura no horário comercial de segunda a sexta das 8:00  ás 12:00hs.Caldeirão Grande , 16 de Março 
de 2018 -  Baldoino Moreira Santana Neto - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
TERMO DE REVOGAÇÃO - O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com o disposto no art. 49, da Lei no 8.666/93, resolve REVOGAR o PREGÃO No 026/2018 (PRESEN-
CIAL) - COMPEL, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material médico hospitalar, para atender as Unidades de 
Saúde do município de Camaçari-BA. 15/03/2018. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

AVISO DE SUSPENSÃO - CREDENCIAMENTO N.º 002/2018 - COMPEL - A Comissão Central Permanente 
de Licitação - COMPEL, torna público para conhecimento dos interessados, que está suspendo o Credenciamento nº 002/2018, 
cujo objeto é Contratação de Pessoas Jurídicas para atuarem como operadora de Plano de Assistência Médica, na modalidade 
coletivo empresarial, devidamente registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, objetivando a prestação de 
assistência médica ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia na modalidade de pré-pagamento, com padrão de enfermaria e 
apartamento, centro de terapia intensiva, ou similar, sem cobertura para internações domiciliares, para tratamento das doenças 
listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 
Mundial de Saúde, com limitação expressa das coberturas previstas no Rol de Procedimentos vigentes, divulgado pela ANS, 
aos servidores da Prefeitura Municipal de Camaçari, ativos, bem como, ocupantes de vínculos temporários, aposentados e seus 
dependentes legais, com cobertura dentro da área geográfica de abrangência no Estado da Bahia, com garantia de atendimento 
de urgência e emergência em todo território nacional, em virtude de Impugnação ao edital, não julgada até o presente momento. 
Ana Carla Costa Paim - Compel. Informações pelo telefone (71) 3621- 6665-6880; Portal de Compras: http://www.compras.
camacari.ba.gov.br/. Camaçari, 16/03/2018.

TERMO DE REVOGAÇÃO - Despacho de revogação do Pregão Presencial nº 079/2017 - COMPEL, por não 
atendimento de diligências estabelecidas e perda de validade da proposta.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em conformidade a Lei no 8.666/93, e
CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios em 
andamento em sua instância, com fundamento no teor do art. 49 da Lei n.º 8.666/1993;
CONSIDERANDO que cabe à Autoridade superior zelar pelo cumprimento das normas jurídicas, de sorte a permitir que sejam 
observados plenamente os princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública;
CONSIDERANDO o não atendimento das diligências realizadas pela Comissão de Licitação por parte da empresa arrematante 
do Lote I, bem como a perda da validade da proposta do Lote II;
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