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ENCENAÇÃO A procuradora ainda denunciou o conselheiro afastado do TCE-RJ
Domingos Brazão, o delegado da PF Hélio Kristian e mais quatro pessoas

Dodge pede federalização da
investigação do assassinato
de Marielle e Anderson
ANDRÉ RICHTER
Agência Brasil, Brasília

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, so-
licitou ontem ao Superior
Tribunal de Justiça (STJ) a
federalização da investiga-
ção aberta no Rio de Janeiro
para apurar supostas irre-
gularidades na investiga-
ção dos assassinatos da ve-
readora Marielle Franco e
de seu motorista Anderson
Gomes.

Caso o pedido de federa-
lização seja aceito pelo STJ,
caberá à Justiça Federal, e
não mais ao Judiciário local,
o julgamento do caso.

No mesmo pedido de des-
locamento da competência
para julgamento, Raquel
Dodge apresentou pedido
de abertura de um novo in-
quérito contra suspeitos que
teriam participado de uma
“encenação de investigação”
para conduzir a apuração a
falsos mandantes e escon-
der a verdadeira autoria dos
assassinatos.

O pedido foi feito após a
procuradora analisar a ten-
tativa de obstrução das in-
vestigações. Durante o pro-
cesso de análise da federa-
lização do caso, uma cópia
da investigação que estava
em andamento na Justiça do
Rio foi solicitada pela pro-
curadora, mas o comparti-
lhamento de informações
foi rejeitado pelo juiz res-
ponsável pelo caso.

Além da federalização e a
abertura de um novo inqué-
rito, Dodge apresentou de-
núncia no STJ contra o con-
selheiro afastado do Tribu-
nal de Contas do Estado
(TCE-RJ) Domingos Brazão, o
delegado da Polícia Federal
(PF) Hélio Kristian e mais
quatro pessoas. Segundo a

procuradoria, todos tenta-
ram atrapalhar as investiga-
ções.

Mandato
Dodge encerrou ontem o
mandato de dois anos na
PGR. Durante o período em
que chefiou o Ministério Pú-
blico Federal (MPF), a pro-
curadora apresentou 64 de-
núncias contra 224 pessoas,
19 pedidos de homologação
de delações premiadas e 427
pedidos de extradição, se-
gundo a procuradoria.

Para o lugar de Raquel
Dodge, o presidente Jair Bol-

Caso pedido de
federalização
seja aceito pelo
Supremo,
caberá à Justiça
Federal, e
não mais ao
Judiciário do
Rio, julgar o
caso

RELATÓRIO

Desmatamento
na Amazônia é
liderado por
criminosos

DANIEL MELLO
Agência Brasil, São Paulo

Relatório divulgado ontem,
pela organização não gover-
namental (ONG) Humans
Rights Watch (HRW), afirma
que os grupos que desma-
tam a Amazônia praticam
ameaças e assassinatos para
invadir terras de comunida-
des tradicionais. De acordo
com o pesquisador da ONG
César Muñoz, as organiza-
ções que atuam em diversas
atividades ilegais mantêm
conexões, formando redes
criminosas.

“Essas redes criminosas
têm contato entre elas e
atuam com diversos atores
que estão em diversas fun-
ções ilegais. Então, você tem
o grupo que faz extração ile-
gal de madeira, tem outro
especializado em grilagem e
outro esquentando a madei-
ra”, afirmou durante a apre-
sentação das conclusões.

O trabalho foi elaborado a
partir de dois anos de pes-
quisa, com visitas a três es-
tados, e 170 entrevistas, par-
te por telefone, com mora-
dores da região e agentes pú-
blicos. “Viajamos por vários
estados da Amazônia e do-
cumentamos padrões de
violações de diretos em pelo
menos 12 comunidades”,
ressaltou Muñoz.

Sem apuração
Um dos principais fatores
que possibilitam a ação das
redes criminosas é, segundo
o relatório, a falta de apu-
ração das mortes e ameaças.
Dos mais de 300 assassina-
tos ligados a conflitos fun-
diáriosregistradosnaregião
pela Comissão Pastoral da
Terra (CPT), desde 2009,
apenas 14 foram julgados.

Para elaboração do docu-
mento, a HRW analisou em
profundidade 28 casos ocor-
ridos depois de 2015. De
acordo com Muñoz, não há
dados do poder público so-
bre a violência ligada às dis-
putas pela terra na região.

Marcelo Camargo / Ag. Brasil

No último dia no cargo, a procuradora Rachel Dodge surpreende com pedido

sonaro indicou o subprocu-
rador-geral Augusto Aras.

Entretanto, antes de to-
mar posse no cargo, Augusto
Aras precisa ser aprovado
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) do Senado
e pelo plenário da Casa. A
previsão é que a indicação
seja votada no dia 25 de se-
tembro.

Até a aprovação do novo
titular, a Procuradoria Geral
da República será chefiada
interinamente pelo vi-
ce-presidente do Conselho
Superior do MPF, Alcides
Martins.

FLORDELIS

Polícia cumpre
mandados em
endereços de
parlamentar

DE AGÊNCIAS
Rio e Brasília

Policiais da Delegacia de
Homicídios de Niterói, São
Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)
realizam ontem uma ope-
ração para cumprir manda-
dos de busca e apreensão
em endereços ligados à
deputada federal Flordelis
(PSD-RJ).

A ação é um desdobra-
mento da investigação que
apura a morte do pastor An-
derson do Carmo, marido da
parlamentar, assassinado
há três meses.

Segundo informações da
Polícia Civil, os agentes fo-
ram a quatro endereços da
parlamentar: um aparta-
mento funcional em Brasí-
lia, a casa dela em Niterói, o
gabinete da deputada no Rio
e um imóvel da família em
Jacarepaguá, na zona oeste
da capital fluminense.

Foram apreendidos os ce-
lulares de Flordelis e de Lor-
rane dos Santos, 23 anos, ne-
ta da parlamentar e irmã de
Rayane Silva, que morava
com o marido no aparta-
mento funcional de Florde-
lis em Brasília. Em um dos
depoimentos à Polícia Civil
do Rio, na primeira fase das
investigações, Lucas Cezar
dos Santos, filho da depu-
tada federal, afirmou que re-
cebeu uma mensagem de
Rayane, sua sobrinha, pe-
dindo que ele matasse o pas-
tor Anderson do Carmo.

Além dos celulares, a po-
lícia apreendeu um compu-
tador de Anderson no ga-
binete de Flordelis no centro
do Rio. Policiais suspeitam
que o equipamento esteja
sincronizado com o celular e
o tablet do pastor.

Flordelis estava com tele-
fone e número novos desde
o crime.

Ela alegou ter perdido o
dela e comprou outro. Em
coletiva de imprensa, dias
apósocrime,adeputadadis-
se não saber do paradeiro de
seu aparelho.

REDE ÂNCORA – BA IMPORTADORA EXPORTADORA E
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS SA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA

REDE ÂNCORA - BA IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A, inscri-
ta no CNPJ/MF sob n° 10.408.123/0001-10, sediada na Avenida São Cristovão, 58, São Cristovão, Sal-
vador – BA, CEP: 41.510-333, por sua diretoria, nos termos do art. 124, da Lei 6.404/76, CONVOCA os
seus acionistas para que compareçam à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da companhia,
no dia 02 de outubro do de 2019, às 09h00 em primeira convocação, e às 09:30h em segunda con-
vocação, a ser realizada nas dependências da sua sede, tendo como Ordem do dia: (a) Apresentação
e aprovação dos demonstrativos contábeis do ano calendário 2018; (b) Eleição de diretoria e posse;
(c) Aumento do capital social e apresentação do quadro de acionista atualizado da companhia; (d)
outros assuntos de interesse social, com a re-ratificação de deliberações anteriores, se for necessário.

Salvador-BA, 18 de setembro de 2019.
Diretor

LIBERATO MAGALHAES DE ALMEIDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 A Prefeitura Municipal de Barra do Choça, torna público
que será realizada a Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019, que ocorrerá
no dia 03/10/2019 às 8:30Hs, na sede da Prefeitura. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica
especializada, objetivando a pavimentação em paralelepípedos de vias públicas, localizadas
no distrito de Barra Nova, município de Barra do Choça-Bahia, conforme as especificações e
condições constantes no instrumento convocatório e seus anexos. Informações: Cintia Alves da
Silva Araújo, pregoeira, licitacao@barradochoca.ba.gov.br Fone: (77) 3436-3000 – ramal: 207.
Adiodato José de Araújo - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

PREGÃO PRESENCIAL SRP 44/19. Dia 30/09/19 às 8h. Objeto: futura e eventual aquisição de Medicamentos
para atender às demandas do Hospital municipal e unidades de saúde. Menor preço por lote. ///// PREGÃO
PRESENCIAL SRP 45/19. Dia 30/09/19 às 14h. Objeto: futura e eventual aquisição de materiais de higiene
pessoal para atender as necessidades de creches e escolas municipais. Edital: na CPL, de 8 às 12h ou no
site: http://www.americadourada.ba.gov.br/licitacoes. América Dourada/Ba, 18 de setembro de 2019. Ivanilson
Carvalho Rocha Júnior. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 30/19. Objeto: contratação de pessoa física/jurídica visando a prestação de
serviços de transporte diverso em atendimento as demandas das diversas Secretarias deste Município. Dia
30/09/19 às 9h. Edital: na CPL, Av. Francisco Viana, nº 07, Centro, de 8:30 às 16:30h. Demais atos deste
processo serão publicados em http://www.ipmbrasil.org.br/DIARIOOFICIAL/ba/pmcaatiba/licitacoes. Caatiba/
Ba, 18 de setembro de 2019. Robson Lima Rocha. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

PREGÃO PRESENCIAL SRP 35/19. Objeto: Aquisição de material de construção. Sessão: 01/10/2019, às
09:00h. Menor preço por Lote. Informações e Edital: http://www.morrodochapeu.ba.gov.br/. Anselmo Luiz
Goes da Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU

Torna público que o Pregão Presencial 39/19, objeto: serviços de transporte escolar da rede municipal de ensino,
FICA ANULADA devido à modificações no conteúdo do Edital. Todos os interessados ficam desde já INTIMADOS da
DECISÃO. Informações/Edital: na CPL, tel. 7436262098, de 8 às 12h ou licitacao@mundonovo.ba.gov.br / http://
www.mundonovo.ba.gov.br. ///////////////////// TOMADA DE PREÇOS 04/19. Menor preço global. Dia 04/10/19 às 9h.
Objeto: obras de pavimentacao de acesso ao Parque De Exposição Nestor Duarte e construção do portal noMunicipio.
Informações/Edital: http://www.mundonovo.ba.gov.br/. Mundo Novo/Ba, 18 de setembro de 2019. Vanuza de Freitas
Freire Lopes. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO

PREGÃO PRESENCIAL (SAAE) 42/19 – SRP. Objeto: serviços de manutenção e reparo com reposição de peças
em motocicletas de propriedade do SAAE/Juazeiro. Dia 01/10/19 às 8:30h. Editais: tel. 7436149800/36149803
ou e-mail saae.licitacoes@hotmail.com. Acácio Santos Siqueira – Pregoeiro.

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL DE JUAZEIRO - SAAE

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 009/2019
Tipo: Menor Lance - Recebimento das Propostas: 21/11/2019 das 10h30min às 12h.
A Comissão Especial de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados,
o aviso da licitação em referência, cujo o objeto é a delegação por meio de Parceria
Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão patrocinada, das obras e dos
serviços necessários à construção, operação e manutenção, do Sistema Rodoviário
Ponte Salvador - Ilha de Itaparica. Local para o recebimento das propostas: sede da
B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcão, localizada na Praça Antônio Prado, nº 48, Centro, São
Paulo/SP. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos a partir do dia 23/09/2019,
através do site: www.infraestrutura.ba.gov.br (menu Editais). Os interessados
poderão obter informações através do e-mail: pontesalvadoritaparica@infra.ba.gov.br
e telefone: (71) 3115-2174. Salvador/Ba, 17/09/2019. Alexinaldo Negreiros da Silva/
Presidente da Comissão Especial de Licitação.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 044-2019-PP
Objeto: Contratação de empresa especializada para gerenciamento do abastecimento de combustíveis
(gasolina comum, álcool e diesel S10) da frota de veículos próprios ou terceirizados da Prefeitura Municipal
de Ibipitanga-BA, quando em trânsito em território de outras municipalidades, por intermédio de sistema de
cartão magnético e monitoramento de frota deste município, conforme especificações constantes no anexo I
deste edital. TIPO:MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POR LOTE – LOTE ÚNICO . DATA: 30.09.2019 ás 9:00
h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga
17.09.2019. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019 PARA
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Ituberá torna público que se realizará a Licitação: Processo Administrativo nº
P.A. nº 029/2019 SMDSEJ. Modalidade Pregão Presencial 022/2019, Pelo Sistema de Registro de Preços
– Licitação nº 149/2019. Tipo: Menor Preço por lote. Objeto: Registro de Preços para eventual contratação
de empresa especializada para fornecimento de serviços funerários para o Município de Ituberá. Sessão
de Aber tura: 01/10/2019, às 09:00 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. Retirada do edital: Diário Oficial-site: www.itubera.ba.gov.br ou no endereço
acima, horário das 08:00 ás 13:00 horas de Segunda á Sexta Feira. Contatos: Carlos Benedito, Ituberá,
16 de setembro de 2019.CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA-Portaria nº 02 de 02 de janeiro
2019-Pregoeiro.

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

AVISO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS - LOTE II PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS - Nº 003/2019.

A COPEL torna público para conhecimento dos interessados o JULGAMENTO DAS AMOSTRAS do PE SRP - Nº
003/2019. Tipo: Menor Preço Global por Lote. Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de materiais de
higiene pessoal e limpeza de uso contínuo nas Escolas e Creches neste Município. Conforme Termo de Referência e
Planilha no Edital. Requisitado Pela SecretariaMunicipal de Educação. Após a análise das amostras apresentadas pela
empresa YM 8 Com. de Livros, Produtos de Papelaria, Limpeza, Informática, Cosméticos Segurança Eireli, conforme
preconiza o subitem 6.5 do Edital, a Secretaria Municipal de Educação emitiu o Parecer Técnico considerando
APROVADAS. O inteiro teor do Parecer encontra-se a disposição na COPEL. Manoela Cristina Vieira do Nascimento
- Pregoeira. Lauro de Freitas, 17 de setembro de 2019
AVISO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS - Nº 005/2019.

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia, torna público para conhecimento dos interessados o
JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS da TOMADA DE PREÇOS - Nº 005/2019. Tipo: Menor Preço Global,
na forma de Execução Indireta sob o Regime Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa para
Execução das Obras de Construção de 03 (Três) Quadras, Contrato de Repasse Nº 1038.448-94/2017 -Ministério da
Cidadania/Secretária Especial do Esporte/Caixa Econômica Federal, neste Município. Conforme Termo de Referência
e Planilhas em CD Anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Após a análise da
Proposta de Preços, a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura emitiu Relatório Técnico considerando
CLASSIFICADA a empresa Pavloc Construções e Locação de Máquinas Ltda. Luciana Brito Bispo Nascimento -
Presidente da Comissão de Licitação. Lauro de Freitas, 17 de setembro de 2019.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 003/2019. - SEGUNDA PUBLICAÇÃO
A COPEL devidamente autorizada pela Portaria Nº 340/2019 e Decreto GAPRE nº 240/2018, torna público para
conhecimento dos interessados a licitação na Modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO - Nº 003/2019. Objeto: Seleção
de organização social de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde (O.S) em
conformidade com a Lei Municipal nº 1.736 de 05 de Setembro de 2018 (Regulamentada pelo Decreto Municipal
nº4328 de 11 de Outubro de 2018), para celebração de contrato de gestão no gerenciamento e execução de ações
e serviços de saúde em unidades ligadas a Atenção Especializada do município de Lauro de Freitas/Bahia, conforme
condições fixadas no Edital e seus Anexos. Valor Global: R$ 50.360.969,52. Período Contratual: Será de 12(doze)
meses. Sessão de Abertura: 21/10/2019 às 08:00horas. Local: Comissão Permanente de Licitação (PraçaMartiniano
Maia, Nº 25, 1º Andar, Sala 02, Centro). Edital disponível no endereço eletrônico: www.transparencia.laurodefreitas.
ba.gov.br. Informações: (71) 3288-8790. Luciana Brito Bispo do Nascimento - Presidente da Comissão. Lauro de
Freitas, 17 de setembro de 2019.

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

PREGÕES ELETRÔNICOS 007 E 008/2019-SRP
A CPL torna público que serão realizados: Pregões Eletrônicos do tipo “menor preço” Lei Federal nº.
10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Aber tura: em 02/10/2019 às 09h:00min Nº 785379 PE-
SRP nº 007/2019 - Objeto: Aquisição de Materiais para atender os programas da Secretaria Municipal de
Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme emenda Parlamentar Nº 11354455000/1180-03;
Materiais permanentes destinado a estruturação da Academia de Saúde e materiais para manutenção
das diversas atividades da Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo do atendimento das demandas
das Unidades Básicas de Saúde da família deste município, bem como Programas do Ministério da
Saúde, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços por um período de 12 meses. Aber tura:
em 03/10/2019 às 09h:00min Nº 785380 PE-SRP nº 008/2019 - Objeto: Aquisição de Materiais
Odontológicos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste município, Unidades
Básicas de Saúde, CAPS e Complexo Municipal de Saúde Luiz Eduardo Magalhães, de acordo com o que
determina a legislação vigente. Editais encontram-se disponíveis no Portal da Transparência (www.nazare.
ba.io.org.br e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitanazareba@
gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 17 de setembro de 2019. Maiane A. Caldas Barreto.
Presidente/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ N: 13.797.188/0001-92

AVISO DE LICITAÇÃO 018-2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2019 - Menor Preço Global. Abertura: Dia 30/09/2019, às 09:00 horas. Objeto:
Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de transporte escolar para alunos e
professores da rede municipal de ensino e para alunos matriculados no ensino médio da rede estadual de
ensino, abrangendo a zona urbana e rural do município. Os interessados poderão obter informação e o Edital na
sede da Prefeitura Municipal, à Praça Antônio Borges de Santana,S/N, tel. (75) 3436-1181, das 8:00 às 17:00
horas ou no correio eletrônico: licitacoesolindina@gmail.com No Diário Oficial do Município www.olindina.
ba.io.org.br José Adomiran de Jesus Gois - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA
CNPJ N: 13.647.854/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 262-2019 – PREGÃO ELETRÔNICO 168-2019 – Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação, de forma contínua, de serviços na área de saúde, a serem
executados nas Unidades Básicas de Saúde, para atender à Saúde da Família (zona urbana
e zona rural) e equipes do Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Tipo: Menor preço. Data:
03/10/2019 às 08h30. Informações no Dptº. de Licitação e Contratos - Av. Sampaio, nº 344,
Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345.
Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 17/09/2019. Fabrício dos Santos
Amorim – Pregoeiro.
LICITAÇÃO 255-2019 – PREGÃO ELETRÔNICO 161-2019 – Objeto: Aquisição de kit´s
descar táveis: sutura, curativo para exame Papanicolau para atender as necessidades da
Atenção Básica, Média e Alta Complexidade e SAMU..Tipo: Menor preço. Data: 04/10/2019
às 08h30.Informações no Dptº. de Licitação e Contratos - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos
dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345. Edital no
site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 17/09/2019.Giselle Cristine de Góes Costa
Botelho– Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2019SRP
REPUBLICAÇÃO

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: 01/10/2019 às 09h30min Objeto: Contratação de empresa para
aquisição de equipamentos permanentes conforme emenda parlamentar nº 13838.688000/1180-02. O Ed-
ital completo poderá ser obtido no www.diariooficialba.com.br ou na Prefeitura, sito à Praça Virgílio Damá-
sio, nº.66 - Centro, CEP: 44.460-000 Itaparica/BA. Informação licitaitaparica@gmail.com, Itaparica-BA,
18/09/2019. Alex Souza dos Santos, Pregoeiro.
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AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 40/2019 - CPL 03 - DERACRE

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica (empresa de engenharia) para prestação de
serviços de Melhoramento com Recuperação de Estradas Vicinais, Ramal do Km 18 e 19,
extensão 10.984,41 m, no Município de Brasiléia - AC.
Fonte de Recursos: 100, 200.
Retirada do Edital: 18/09/2019 à 17/10/2019
Através do site www.ac.gov.br, ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na
Secretaria Adjunta de Licitações - Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário - CEP - 69.900-
830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3215-4600.
Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h
Data da Abertura: 22/10/2019 às 10h30min, conforme preâmbulo no Edital.

Rio Branco AC, 17 de Setembro de 2019.
MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA

Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 39/2019 - CPL 03 - DERACRE

Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica (empresa de engenharia) para prestação de
serviços de Melhoramento com Recuperação de Estradas Vicinais, ramal do KM 24/Ramal
da Torre, extensão 7.694,57m no Município de Epitaciolândia - AC.
Fonte de Recursos: 100, 200.
Retirada do Edital: 18/09/2019 à 17/10/2019
Através do site www.ac.gov.br, ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na
Secretaria Adjunta de Licitações - Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário - CEP - 69.900-
830 - Rio Branco-AC - Fone (68) 3215-4600.
Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h
Data da Abertura: 22/10/2019 às 08h30min, conforme preâmbulo no Edital.

Rio Branco AC, 17 de Setembro de 2019.
MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA

Presidente da Comissão
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 29/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
19/08/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para fornecimento
sob demanda de Material de Consumo Toners, cartuchos, fita, refil para cartucho, cilindro
de imagem e materiais de expediente, atendendo as necessidades do Departamento
Estadual de Trânsito DETRAN/AC, conforme Anexo I Termo de Referência.

MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA
Pregoeira

(SIDEC - 17/09/2019) 925307-02017-2019NE600300

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 27/2019

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
0008812-1/2019. , publicada no D.O.U de 28/08/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de roçadeiras e motosserras, atendendo
as necessidades do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura Hidroviária,
conforme Anexo II Termo de Referência, integrante deste Edital. Novo Edital: 18/09/2019
das 08h00 às 17h59. Endereço: Estrada do Aviário, Nº 927 Aviário - RIO BRANCO -
ACEntrega das Propostas: a partir de 18/09/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/09/2019, às 10h30 no site
www.comprasnet.gov.br.

MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA
Pregoeira

(SIDEC - 17/09/2019) 925307-02017-2019NE600300
(Of. El. nº .)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2019 - UASG 925307

Nº Processo: 0019068-6/2019. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de
sementes para atender os produtores assistidos pela Secretaria de Produção e Agronegócio
- SEPA, solicitado através do Oficio nº 950/GAB/SEPA.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
18/09/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Estrada do Aviário Nº
927, Aviário - Rio Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/925307-5-
00069-2019. Entrega das Propostas: a partir de 18/09/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/09/2019 às 10h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARIA ODALIS RUIZ GADELHA
Pregoeira

(SIASGnet - 17/09/2019) 925307-02017-2019NE600300

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019 - UASG 925307

Nº Processo: 0016824-3/2019. Objeto: Aquisição de Equipamentos permanentes, visando
atender as necessidades da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC no
âmbito do Projeto Centro Vocacional Tecnológico do Bambu - CVT Bambu, em
conformidade com o Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 18/09/2019
das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Estrada do Aviário Nº 927, Aviário
- Rio Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/925307-5-00057-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 18/09/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 30/09/2019 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: .

MARIO JORGE MORAES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 17/09/2019) 925307-02017-2019NE600300

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 774/2019-CGL

O Estado do Amazonas, através da Comissão Geral de Licitação - CGL, torna
pública O Pregão Eletrônico nº 774/2019-CGL, Aquisição de Equipamentos de Informática
(Tripé, Coletor Assinatura Digital, Estúdio Fotográfico, Microcomputadores e outros), para
atender as necessidades do Instituto de Perícia da PCAM. Limite para Recebimento das
Propostas: dia 02 de outubro de 2019 às 09:15 horas (DF). Início da sessão: dia 02 de
outubro de 2019 às 09:30 horas (DF). O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública
on line pela INTERNET, através do portal de Compras e Licitações do Amazonas - e-
compras.AM, com endereço eletrônico "https://www.e-compras.am.gov.br".

Amazonas, 17 de Setembro de 2019.
WALTER SIQUEIRA BRITO

Presidente da Comissão Geral de Licitação
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O COORDENADOR EXECUTIVO DA UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS -
UGPE, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o teor do Relatório de

Julgamento, datado de 13/09/2019, apresentado pela Subcomissão Especial de Licitação -
CEL, no Processo n. 01.01.039102.00001640.2019-UGPE, relativo à Comparação de Preços

- CP n. 006/2019; CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com atendimento
aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de
proposta exequível e satisfatória ao interesse público; CONSIDERANDO a inexistência de
qualquer recurso pendente em relação ao referido Processo de Seleção; CONSIDERANDO
que a contratação é financiada 100% com recursos provenientes do Contrato de
Empréstimo n. 2846/OC-BR, firmado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BID e o Estado do Amazonas; CONSIDERANDO o atendimento das regras de seleção do

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID; CONSIDERANDO a desnecessidade de
qualquer apuração ou diligência complementar, resolve:

I - HOMOLOGAR o resultado da Comparação de Preços - CP n. 006/2019;
II - ADJUDICAR o objeto da licitação em referência à empresa F.M INDÚSTRIA

GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.
06.108.422/0001-61, no valor global de R$ 366.584,80 (trezentos e sessenta e seis mil,
quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), para "apoio na organização e
realização do Seminário de Encerramento do Programa de Saneamento Integrado de
Maués - PROSAIMAUÉS", e,

III - AUTORIZAR a Subcoordenadoria Administrativa e Financeira desta Unidade
a emitir a respectiva Nota de Empenho.

Manaus, 16 de setembro de 2019.
MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPÊLO

Coordenador Executivo da UGPE

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE de Santa Maria da Vitória - BA, por
seu pregoeiro nomeado pela portaria nº. 007/2017 comunica aos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 012/2019, no dia 02 de outubro de
2019, às 09:30h objetivando o registro de preços para eventual e futura Aquisição de
Tubos e Conexões. Edital completo na sede do SAAE, na Rua Mariano Borges, 230, Santa
Maria da Vitória - BA e no site
www.ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/santamariadavitoria. Maiores
informações pelo tel: (77) 3483 - 1621.

Santa Maria da Vitória - Bahia, 16 de setembro de 2019.
CARLOS HELIASZAR LIMA DINIZ

Pregoeiro
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL
AVISO DE ALTERAÇÃO

COMUNICADO DE REMARCAÇÃO
MODO DE DISPUTA FECHADO Nº 3/2019

A CAR situada na Av. Luiz Viana Filho, 250, Av. II, Conjunto SEPLAN - CAB
comunica aos interessados que a Licitação no modo de disputa fechado nº 03/2019 para
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras e serviços
de engenharia da Reforma do Mercado Municipal de Carnes João Almeida na sede do
município de Guaratinga, fica remarcada a sessão de abertura para o dia 09/10/2019 às
10h, Horário de Brasília. O Edital encontra-se disponível no site: www.car.ba.gov.br.

Salvador, 17 de setembro de 2019.
ANA CLARA OLIVEIRA ROCHA NASCIMENTO

Presidente da Comissão
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA- SEINFRA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 9/2019

Tipo: Menor Lance - Recebimento das Propostas: 21/11/2019 das 10h30min às 12h.
A Comissão Especial de Licitação, torna público, para conhecimento dos

interessados, o aviso da licitação em referência, cujo o objeto é a delegação por meio de
Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão patrocinada, das obras e dos
serviços necessários à construção, operação e manutenção, do Sistema Rodoviário Ponte
Salvador - Ilha de Itaparica. Local para o recebimento das propostas: sede da B3 S.A -
Brasil, Bolsa, Balcão, localizada na Praça Antônio Prado, nº 48, Centro, São Paulo/SP. O
Edital e seus anexos poderão ser obtidos a partir do dia 23/09/2019, através do site:
www.infraestrutura.ba.gov.br (menu Editais). Os interessados poderão obter informações
através do e-mail: pontesalvadoritaparica@infra.ba.gov.br e telefone: (71) 3115-2174.

Salvador/Ba, 17 de setembro de 2019.
ALEXINALDO NEGREIROS DA SILVA

Presidente da Comissão Especial de Licitação


