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PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2019

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, com
fulcro na Lei 10.520/02 c/c Lei 8.666/93, torna público que está aberto o Pregão Presencial
n.º 007/2019, objetivando o fornecimento de Oxigênio, Ar medicinal, e acessórios para
atender as necessidades do Serviço de Oxigenoterapia do Hospital e Maternidade Amália
Coutinho, SAMU e USF, deste município, do tipo menor preço global por lote. Abertura:
27/03/2019, às 08h30min. O edital completo poderá ser adquirido na sede da Prefeitura
Municipal na Praça Monsenhor Tobias, 321, Centro, Riacho de Santana - Bahia, ou pelos sites
www.riachodesantana.ba.gov.br/ www.procedebahia.com.br/ba/riachodesantana.

Riacho de Santana-BA, 12 de março de 2019.
ISABELA FERNANDES SENA

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DO ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019

PROCESSO Nº 036/2019
O MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO, por meio de seu Representante Legal,

comunica aos interessados que será realizada, no dia 27 de março de 2019, às 8:30 hs, no
Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça Bernardo José Dias, s/n.º, Centro, Rio do
Antônio, Bahia, Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
com fito específico de realizar Contratação de empresa especializada no fornecimento de
combustíveis, óleos lubrificantes para motores, graxa, arla 32, fluído para freios, hidráulico
e de transmissão, os quais atenderão as necessidades da frota de máquinas e veículos das
diversas gerências dessa municipalidade, durante o ano de 2019. No mesmo momento,
será realizado o recebimento das propostas e documentos de habilitação. Os interessados
ficam, ainda, cientificados que o edital encontra-se disponível no Diário Oficial do
Município, <http://www.riodoantonio.ba.io.org.br>

Rio do Antônio, 12 de março de 2019.
JOSÉ SOUZA ALVES

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019

PA Nº 379/2019. Objeto: Aquisição de materiais esportivos, (bolas, chuteiras, luvas, redes,
troféus entre outros), para atender a demanda da Administração Municipal. Abertura:
25.03.2019, às 09h:00. Edital disponível no prédio da Prefeitura, das 08h/12h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019

PA Nº 380/2019. Objeto: Aquisição de equipamentos (computadores, notebooks,
impressoras, projetores entre outros), acessórios e peças de informática para atender a
demanda da Administração Municipal.. Abertura: 25.03.2019, às 14h:00. Edital disponível
no prédio da Prefeitura, das 08h/12h.

PAULO RICHARDSON BATISTA SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
AVISOS DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019

TP N.º 01/19. Objeto: contratação de empresa para pavimentação de ruas no
perímetro urbano do Mun de Rodelas (CR n. 828471-16/MC/Caixa). Sessão designada para
o dia 28/03/19, às 13:00H. Edital disponível na sede da PM de Rodelas, sito a Av. Manoel
Moura, 94, Centro, Setor de Licitações, ou pelo tel n. 75.3285.2233. Edy Carlos Santos
Vieira, Presidente da CPL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019

TP N.º 02/19. Objeto: contratação de empresa para pavimentação de ruas no
perímetro urbano do Mun de Rodelas (CR n. 845702-17/MC/Caixa). Sessão designada para
o dia 28/03/19, às 16:00H. Edital disponível na sede da PM de Rodelas, sito a Av. Manoel
Moura, 94, Centro, Setor de Licitações, ou pelo tel n. 75.3285.2233. Edy Carlos Santos
Vieira, Presidente da CPL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

TP N.º 03/19. Objeto: contratação de empresa para construção de módulos
sanitários domiciliares/FUNASA. Sessão designada para o dia 29/03/19, às 08:30H. Edital
disponível na sede da PM de Rodelas, sito a Av. Manoel Moura, 94, Centro, Setor de
Licitações, ou pelo tel n. 75.3285.2233.

EDY CARLOS SANTOS VIEIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
AV I S O

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

A Prefeitura Municipal de Santaluz - Bahia CONVOCA os licitantes e
interessados para continuidade do Certame abaixo descrito. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA), NA
ESCOLA DO POVOADO RUA DA PALHA MUNICIPIO DE SANTALUZ - BAHIA. Data da
Continuidade do certame: 18/03/2019 - Horas: 12h00min. Local: setor de licitações,
localizado no Centro Administrativo José Nunes da Silva, Módulo da Secretaria de
Administração e Finanças, Avenida Getúlio Vargas, s/n, Centro, Santaluz - Bahia.

Santaluz-BA, 12 março 2019
QUITÉRIA CARNEIRO ARAÚJO

Prefeita

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 1/2019

Objeto: Construção de uma unidade Escolar no Distrito de Pereira. Abertura:
15/04/2019 às 08h30min. Os interessados poderão obter o arquivo com o Edital e anexos
pertinentes ao presente certame mediante gravação por meio eletrônico junto ao setor de
licitações, localizado no Centro Administrativo José Nunes da Silva, Módulo da Secretaria
de Administração e Finanças, Avenida Getúlio Vargas, s/n, Centro, Santaluz - Bahia, no
horário das 08h00min até as 13h00min, ou através do endereço eletrônico
(santaluz.ba.gov.br).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019

A Prefeitura Municipal de Santaluz avisa que realizará as seguintes licitações:
Objeto: Aquisição de um veículo automotor, novo, tipo micro-ônibus, para

atender a Secretaria de Saúde. Abertura: 27/03/2019, às 09h00min.

TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2019

Objeto: Construção de uma quadra poliesportiva coberta no Povoado de
Sisalândia. Abertura: 01/04/2019 às 08h30min.

Santaluz-BA, 12 março 2019
QUITÉRIA CARNEIRO ARAÚJO

Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

AV I S O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2019

O Pregoeiro substituto da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória -
Bahia, designado pelo Decreto nº 3.569/2018, CONVOCA os licitantes para continuidade do
certame abaixo descrito: OBJETO: Serviço de transporte escolar em atendimento as
necessidades da secretaria municipal de educação aos alunos matriculados na rede de
ensino público, com condutor habilitado. Data: 18/03/2019. HORAS: 10:00 hs. Local: Sede
da Universidade Aberta do Brasil, na R. Benjamin Constant, 150, Centro, Santa Maria da
Vitória - BA.

Santa Maria da Vitória - Bahia, 12 de março de 2019.
RICARDO WILTON ELIODÓRIO DA SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2019

O Município de S. Maria da Vitória- Ba, torna publico que no dia 29 de março
de 2019, às 09h, no endereço: Avenida Brasil, 723, Santa Maria da Vitória - Bahia, CEP.
47.640-000, na Sala de Licitações, serão recebidas propostas relativas à TP nº 002/2019 ,
objeto: Execução de pavimentação de vias públicas nas localidades de Mocambo e
Cuscuzeiro no município de Stª Mª da Vitória/Ba, conforme Contrato de Repasse nº
1055752-96/2018, firmado com a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades,
representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Stª Mª da Vitória, objetivando
a execução de ações relativas ao programa planejamento urbano, de acordo o Edital e
anexos. Edital na integra disponível no endereço: www.santamariadavitoria.ba.gov.br
(Diário Oficial do Município). Maiores informações 77- 3483-8907.

Santa Maria da Vitória - Bahia, 8 de março de 2019.
RICARDO WILTON ELIODÓRIO DA SILVA

Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2019

A PM DE SÃO FELIPE - BA, o Prefeito resolve homologar o Pregão Presencial nº
003-2019, objeto: aquisição parcelada, de pneus nacionais, câmaras de ar, protetores para
pneus novos para os veículos componentes da frota municipal, durante o exercício de
2019, sendo o objeto adjudicado as Empresas: Lote I - PNEUBOM LTDA CNPJ:
16.365.777/0001-90 valor R$ 520.000,00, Lote II - D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSP O R T ES
EIRELI CNPJ: 07.828.414/0001-52 valor R$ 195.000,00; Lote III - D S OLIVEIRA PNEUS E
TRANSPORTES EIRELI CNPJ: 07.828.414/0001-52 valor R$ 57.360,00; Lote IV - D S OLIVEIRA
PNEUS E TRANSPORTES EIRELI CNPJ: 07.828.414/0001-52 valor R$ 6.300,00.

São Felipe - BA, 11 de março de 2019
ROZÁLIO SOUZA DA HORA

Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 3/2019

A PREFEITURA DE SEABRA, por meio da CPL, designada pelo Decreto 015/2019
de 07/01/2019, TORNA PÚBLICO a licitação TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, a ser realizada no dia 28/03/2019, às 09:00hs, objetivando contratação de
empresa para execução da Obra de Terraplenagem e Serviços de Pavimentação Asfáltica do
tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo), da estrada que liga a BR 242 ao povoado de
Bebedouro na zona rural desse município, conforme quantidade e especificações contidas
no Termo de Referência e demais anexos do Edital, a ser julgada nos termos da Lei
8.666/93. O Edital completo e demais informações serão publicados no D.O.M., página
www.seabra.ba.io.org.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3331-
1421/1422/3079

Seabra - BA., 12 de Março de 2019.
A COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras-BA, designado por
ato do Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal 10.520/02, comunica aos interessados que
fará realizar no dia 28 de Março de 2019, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura
Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº. 008/2019,
objetivando a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários padrão Pró Infância FNDE, para
Creche Proinfância Tipo 1. Tipo Menor Preço Por Lote. Edital na íntegra na sede da Prefeitura
Municipal ou através do site: http://sebastiaolaranjeiras.ba.gov.br/publicacoes/licitacoes.
Informações gerais através do tel (77) 3668-2243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com.
Sebastião Laranjeiras

Bahia, 12 de Março de 2019.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

DESPACHO DO PREFEITO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019
PA Nº 0381/19. O Prefeito Municipal de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, no

uso de suas atribuições legais, em conformidade com as Leis Federais Nº 10.520/02, com
subsídios da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGA o Processo Licitatório em epígrafe, cujo objeto
e a contratação de empresa do ramo de material gráfico para confecção e fornecimento de
diários de classes, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de
2019, tipo menor preço por item, sendo homologado o resultado a favor das empresas:
IRONALDO LUIZ DA SILVA - ME - CNPJ: 11.550.740/0001-18 - vencedora nos itens 01 a 11,
totalizando o valor global de R$ 15.137,00. Total geral homologado R$ 15.137,00. Data da
Homologação 11/03/19. Assina Carlos Alberto Lopes Brasileiro, Prefeito Municipal.

Senhor do Bonfim - BA, 11 de março de 2019.
CARLOS ALBERTO LOPES BRASILEIRO

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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Abelhas
em fúria

Idosa morre dois
dias depois de
ser atacada em
casa, no Barbalho

De janelas e portas fechadas,
com medo. É assim que estão
vivendo os moradores do Lo-
teamento Lanat, no Barba-
lho, em Salvador. Na última
sexta-feira,porvoltadas15h,
os moradores da região foram
vítimas de um ataque de abe-
lhas. Picada por centenas de-
las no quintal de casa, a apo-
sentada Igna Santos, 74 anos,
conhecida como Ninha, não
resistiu.

Dona Igna, que é irmã de
UbirajaraTavaresGomes,co-
nhecido como Bira do Jegue,
morreu no último domingo,
no Hospital Ernesto Simões
Filho,noPauMiúdo,ondees-
tava internada. A Secretaria
de Saúde do Estado da Bahia
(Sesab) foi procurada, mas
não informou a causa da

morte da aposentada. O Sa-
mu, que a socorreu, não for-
neceu mais informações so-
bre o atendimento. O COR-
REIO não conseguiu confir-
maracausadamorte,maste-
ve acesso a imagens que mos-
tram a idosa com picadas na
região do rosto, cabeça, bra-
ços e pernas.

O problema com as abelhas
não é novidade para os mora-
dores da região. No mesmo
dia em que dona Igna foi ata-
cada, as abelhas invadiram
cinco casas na Rua Ibirapue-
ra, no Barbalho, e outros mo-
radores foram ferroados.

OBRAS
Os ataques começaram, se-
gundo os moradores, depois
que trabalhadores de uma
obra na região atingiram uma
colmeia.AobraédoAtacadão
Atakarejo, que está sendo er-
guido no local.

Procurada, o Atakarejo in-
formou, por meio de nota,
que “estava ciente de que a
região tinha uma grande in-
cidência de abelhas”, mas
que “o fato ocorrido não tem
nenhuma interferência dire-
ta com a empresa”. “O Ata-
karejo lamenta bastante o in-
cidente e ressalta ainda que
este não aconteceu dentro do
local onde está sendo realiza-
da a obra”, diz a nota.

Antesdoataquefataladona
Igna,umapessoafoipicadahá
cerca de um mês. “Estava no
quarto e senti a picada de uma
abelha. Quando fui fechar a
janela, vi várias delas vindo
em direção à casa”, contou o
estudante que se identificou
comoAlexandre,18.Eleeair-
mã, Ana Gabriela, 20, conta-
ram que, naquela ocasião, in-
formaram o caso à empresa
responsável pela obra.

“Ela morreu por negligên-
cia. Eles sabiam”, disse Ana
Gabriela. “Eu nunca vi uma
coisadaquela,eracoisadefil-
me, os médicos disseram que
deviam ser umas 500 pica-
das”, completou.

A jovem estava chegando
em casa no momento do ata-
que e foi impedida de se apro-
ximar da casa de dona Igna,
ao ser alertada por outros
moradores. “Não me deixa-
ram descer. Quando a vi, ela
já estava entrando na ambu-
lância, completamente in-
chada”, relatou.

MAIS PICADAS
Moradora da mesma rua, a
aposentada Tereza Ferreira,
86, foi picada na região dos
olhos, queixo e orelhas. “Foi
uma correria, todo mundo
fechando as casas, tentando
se proteger. Não tinha como

Gabriel Amorim*
REPORTAGEM

gabriel.amorim@redebahia.com.br

FOTOS DE ALMIRO LOPES

Igna dos Santos, 74 anos, foi atacada no quintal de casa; cinco imóveis foram invadidos pelas abelhas

Vizinhos dizem que ataques começaram após trabalhadores de obra de supermercado atingirem colmeia
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SEBASTIÃO LARANJEIRAS 

  

 

TERÇA-FEIRA • 12 DE MARÇO DE 2019 

ANO XIII | N º 1075 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial Nº. 008/2019 
 

 

 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras-BA, designado por ato do Poder 

Executivo, com fulcro na Lei Federal 10.520/02, comunica aos interessados que fará realizar no dia 28 

de Março de 2019, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade 

Pregão Presencial, autuado sob o nº. 008/2019, objetivando a Aquisição de Equipamentos e 

Mobiliários padrão Pró Infância FNDE, para Creche Proinfância Tipo 1. Tipo Menor Preço Por Lote. 

Edital na íntegra na sede da Prefeitura Municipal ou através do site: 

http://sebastiaolaranjeiras.ba.gov.br/publicacoes/licitacoes. Informações gerais através do tel (77) 3668-

2243, e-mail: licitacaopmsl@gmail.com. 

 

 

Sebastião Laranjeiras - Bahia, em 12 de Março de 2019. 

 

 

 

Igor Muriel Lopes e Silva 

Pregoeiro Municipal  
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