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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
R E T I F I C AÇ ÃO

No DOU de 18/7/2019, Seção 3, pág. 172, onde se lê: Aviso de Licitação -
Pregão Presencial nº 6/2019, leia-se: Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 36/2019.

(p/Coejo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reprodução de material gráfico tipo
livros paradidáticos a serem utilizados no Projeto de Leitura Sertão Forte das escolas de
ensino fundamental anos finais da rede municipal de ensino. CONTRATADA: SOUSA
RODRIGUES GRAFICA LTDA ME. VALOR: R$ 14.350,00. DOTAÇÃO: 15001 - 2012 - 33.90.39
- 14. VIGÊNCIA: 12/07/2019 a 11/01/2020. Data da assinatura 12 de Julho de 2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Santanópolis, Bahia, no uso de suas atribuições legais,
após pareceres favoráveis da Comissão Permanente de Licitações e da Procuradoria
Jurídica do Município, resolve: Autorizar a contratação de empresa especializada para
reprodução de material gráfico tipo livros paradidáticos a serem utilizados no Projeto de
Leitura Sertão Forte das escolas de ensino fundamental anos finais da rede municipal de
ensino. Empresa: SOUSA E RODRIGUES GRAFICA LTDA ME, CNPJ nº 27.645.198/0001-17.
Valor Global: R$14.350,00 (Quatorze mil e trezentos e cinquenta reais) Dotação
Orçamentária: 15001 - 2012 - 33.90.39 - 14. Base Legal art. 24, inciso II, combinado com
art. 23, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, através do processo de
Dispensa de Licitação nº 037/2019, bem como resolve, homologar e Adjudicar o referido
processo, determinando assim, o empenho global em nome da referida no valor acima
mencionado.

Santanopólis-BA, 12 de julho de 2019.
JOSÉ FLORIN LIMA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019

Adiamento. PA Nº 143//2019.
O Pregoeiro Oficial do Município de Santo Amaro - Bahia, torna público que

devido a fatores supervenientes, o certame referente à licitação na modalidade de: Pregão
Presencial RP nº 019/2019, com o objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTO AMARO - BAHIA, fica suspenso. O aviso
com a informação da nova data para recebimento dos envelopes e abertura será publicado
nas mídias exigíveis para a modalidade. Informações através do telefone - (75) 3241-2269.
Email: licitasantoamaro2017@gmail.com.

Em 23 de julho de 2019.
JOSEMAR MARIO DE SOUZA ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 4/2019

A Prefeitura Municipal de São Desidério torna pública a Chamada Pública para
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
destinado ao atendimento das diversas secretarias pertinentes ao Município de São
Desidério/BA. O recebimento da documentação e do projeto de venda ocorrerá no dia 13 de
agosto de 2019, às 08h00min, na sede da Prefeitura Municipal situada à Praça Emerson
Barbosa, nº 01, centro, São Desidério-BA. Edital estará à disposição dos interessados no site
www.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2145. São
Desidério/BA, 23 de julho de 2019.

São Desidério-BA, 23 de julho de 2019.
JOÃO ANTÔNIO RODRIGUES LINHARES

Secretário de Administração e Planejamento

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2019

A Prefeitura Municipal de São Desidério, Estado da Bahia, comunica aos
interessados que se encontra aberta a partir do dia 30 de julho de 2019 às 08h:30min,
Chamamento Público para Seleção e credenciamento de clínicas terapêuticas especializadas no
tratamento de pessoas com dependências químicas, que atendam pacientes, entre 14 a 18
anos e adultos, em regime de internação, de caráter voluntário, involuntário e ordem judicial
com base na tabela de preços aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, para atender os
pacientes da rede Municipal de Saúde de São Desidério/BA, de acordo com as especificações
contidas no Edital de Chamamento Público Nº 005/2019, Processo Administrativo nº
1117/2019. Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura. Este
Edital está à disposição na sala da CPL, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das
08:00 às 14:00h, no endereço: Pça Emerson Barbosa, n° 01, Centro - São Desidério - Bahia. CEP:
47.820-000 ou através do Telefone (77) 3623-2145.

São Desidério-BA, 23 de julho de 2019.
MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA

Pregoeira

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019

A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial n° 028/2019 para sistema de Registro de Preço para aquisição de
Utensílios de Cozinha, visando suprir as necessidades das diversas secretarias deste município.
A entrega e abertura das propostas serão no dia 07 de agosto de 2019, às 08:15 (oito horas e
quinze minutos), na sede da Prefeitura Municipal situada à Praça Emerson Barbosa, nº 01,
centro, São Desidério-BA. Edital estará à disposição dos interessados no site
www.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2145.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019

A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial n° 029/2019 para sistema de Registro de Preço para Contratação
de empresa aquisição de kit natalidade, visando suprir as necessidades da Secretaria Municipal
de Assistência Social, São Desiderio/BA. A entrega e abertura das propostas serão no dia 07 de
agosto de 2019, às 15:30 (quinze horas e trinta minutos), na sede da Prefeitura Municipal
situada à Praça Emerson Barbosa, nº 01, centro, São Desidério-BA. Edital estará à disposição
dos interessados no site www.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77)
3623-2145.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019

A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial n° 030/2019 para sistema de Registro de Preço para aquisição de
material de limpeza e higienização, que serão utilizados no hospital, unidades básicas, postos
de saúde, SAMU, CEO e CAPS, atendendo assim, as necessidades da Secretaria de Saúde do
Município de São Desidério/BA. A entrega e abertura das propostas serão no dia 08 de agosto
de 2019, às 08:15 (oito horas e quinze minutos), na sede da Prefeitura Municipal situada à
Praça Emerson Barbosa, nº 01, centro, São Desidério-BA. Edital estará à disposição dos
interessados no site www.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-
2145.

São Desidério-BA, 23 de julho de 2019.
MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA

Pregoeira

AVISOS DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019 SRP

A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial n° 023/2019 Registro de Preço para Contratação de empresa
para aquisição de fogos de artifício e shows pirotécnico foi DESERTA. Sendo assim, fica
remarcada a entrega e abertura das propostas serão no dia 06 de agosto de 2019, às 08:30
(oito horas e trinta minutos), na sede da Prefeitura Municipal situada à Praça Emerson Barbosa,
nº 01, centro, São Desidério-BA. Edital estará à disposição dos interessados no site
www.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2119.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2019 SRP

A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial n° 025/2019 Registro de Preço para Constitui objeto da presente
licitação a aquisição de placas de inauguração para serem utilizadas nos atos solenes de
inauguração das obras executadas pela Prefeitura Municipal de São Desidério. foi DESERTA.
Sendo assim, fica remarcada a entrega e abertura das propostas serão no dia 06 de agosto de
2019, às 11:00 (onze horas), na sede da Prefeitura Municipal situada à Praça Emerson Barbosa,
nº 01, centro, São Desidério-BA. Edital estará à disposição dos interessados no site
www.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2119.

São Desidério-BA, 23 de julho de 2019.
MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 139/2019

Contratante: Prefeitura; Contratada: M.C. Comércio de Gás GLP Ltda, com o CNPJ sob n°
11.781.071/0001-95, no valor de R$3.070.900,00, cujo objeto trata-se de contratação de
empresa(s) que ofereçam o menor preço para o fornecimento de combustíveis. Data de
Assinatura: 22/07/2019.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019

Face análise das propostas e documentações apresentadas para o objeto da
licitação, citada. Adjudico a mencionada licitação para contratação da empresa M.C.
Comércio de Gás GLP Ltda, CNPJ: 11.781.071/0001-95, cujo objeto trata-se de contratação
de empresa(s) que ofereçam o menor preço para o fornecimento de combustíveis,
conforme planilhas e valores, a seguir: Item 1 - Gasolina Comum, R$1.097.500,00 - M.C.
Comércio de Gás GLP Ltda; Item 2 - Diesel S10, R$278.400,00 - M.C. Comércio de Gás GLP
Ltda; Item 3 - Diesel S500, R$1.695.000,00 - M.C. Comércio de Gás GLP Ltda.

Sapeaçu-BA, 18 de julho de 2019.
WELLINGTON SANTOS DA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2019

Face análise das propostas e documentações apresentadas para o objeto da
licitação, citada. Homologo a mencionada licitação para contratação da empresa M.C.
Comércio de Gás GLP Ltda, CNPJ: 11.781.071/0001-95, cujo objeto trata-se de contratação
de empresa(s) que ofereçam o menor preço para o fornecimento de combustíveis,
conforme planilhas e valores, a seguir: Item 1 - Gasolina Comum, R$1.097.500,00 - M.C.
Comércio de Gás GLP Ltda; Item 2 - Diesel S10, R$278.400,00 - M.C. Comércio de Gás GLP
Ltda; Item 3 - Diesel S500, R$1.695.000,00 - M.C. Comércio de Gás GLP Ltda.

Sapeaçu-BA, 19 de julho de 2019.
GEORGE VIEIRA GÓIS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 20/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, Bahia, designado
por ato do Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal 10.520/02, comunica aos
interessados que fará realizar no dia 07 de Agosto de 2019, às 09:00 (nove) horas, na sede
da Prefeitura Municipal, licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº.
020/2019, objetivando a formação de registro de preços com a finalidade de aquisição
parcelada de paralelepípedos, destinados à manutenção preventiva e/ou corretiva de ruas
e avenidas no âmbito deste Município de Sebastião Laranjeiras - Bahia. Tipo Menor Preço
Global. 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, 23 de julho de 2019.
IGOR MURIEL LOPES E SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 31/2019

PA Nº 0686/19.
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 é a
Contratação de empresa para a eventual aquisição de computadores, notebooks,
impressoras e materiais de informática, para atender aos diversos programas e serviços
sociais assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo adjudicados os
produtos licitados a favor das empresas: CORREIA ARTE PAPELARIA LTDA - EPP - CNPJ:
10.541.479/0001-27, vencedora nos itens 01, 05, 06, 07, 09, 11, 12 e 14, totalizando o
valor global de R$ 27.219.60; CLAUDIO ROBERTO VITOR SOARES - MEI - CNPJ:
14.812.776/0001-10, vencedora nos itens 02, 13 e 16, totalizando o valor global de R$
6.360,00; DIXAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 11.264.692/0001-00, vencedora
no item 10, totalizando o valor global de R$ 19.200,00; AM TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ:
05.350.300/0001-14, vencedora no item 04, totalizando o valor global de R$ 14.720,00 e L
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Irã diz a Londres que ‘protegerá’ região do Golfo

Incêndio florestal
atinge cidades
de Portugal e
deixa 32 feridos
CALOR INTENSO Mais de mil
bombeiros e 14 aeronaves
tentam conter um grande
incêndio florestal que casti-
ga o centro de Portugal, na
mesma região onde dezenas
de pessoas morreram em
2017. O vento e as altas tem-
peraturas, que ontem chega-
ram a quase 40°C, dificultam
os trabalhos. Até o momen-
to, 32 pessoas ficaram feri-
das. Enormes colunas de fu-
maça também foram vistas
no horizonte, ontem, tercei-
ro dia seguido de incêndio.

As autoridades portugue-
sas disseram que consegui-
ram controlar 90% do in-
cêndio anteontem. Mas on-
tem, os focos voltaram a se
intensificar. Segundo o co-
mandante de operações da
Defesa Civil, Pedro Nunes, o
fogo, que começou no sába-
do, ameaça especialmente a
área de Castelo Branco.

Em Vila de Rei, distrito de
Castelo Branco, foram de-
tectados cinco focos. Outros
quatro estão em Sertã. As
chamas levaram à evacuação
de vários povoados.

FBI ACUSA RÚSSIA DE
NOVA INTERFERÊNCIA
EM ELEIÇÃO DOS EUA

PLEITO DE 2020 O diretor do
FBI (a polícia federal nor-
te-americana), Christopher
Wray, alertou, ontem, que a
Rússia continua sendo uma
ameaça às eleições nos Esta-
dos Unidos, 16 meses antes
da realização do pleito presi-
dencial: “Os russos estão
tentando interferir em nos-
sas eleições”, disse Wray ao
comitê judicial do Senado. A
Rússia foi acusada anterior-
mente de interferir a favor
de Donald Trump nas elei-
ções de 2016.

PORTO RICO: JUSTIÇA
VAI INVESTIGAR
GOVERNADOR

MENSAGENS VAZADAS O go-
vernador de Porto Rico, Ri-
cardo Rosselló, e outras 11
pessoas serão alvo de uma
investigação por conta de
mensagens vazadas de um
chat privado. A informação
foi confirmada ontem pelo
Departamento de Justiça da
ilha caribenha. No chat, os
12 investigados trocaram co-
mentários debochados sobre
as vítimas do furacão Maria e
sobre casos de corrupção
nos quais ex-funcionários
do governo são acusados.

40
cidades portuguesas
estão em risco máximo
com o incêndio, que já
avançou 25 quilômetros,
dizem os bombeiros.

TENSÃO EM ORMUZ O gover-
no do Irã enviou, ontem, ad-
vertência ao governo britâ-
nico, afirmando que "Teerã
vai proteger o Golfo Pérsi-
co", em meio à crise após o
confisco de petroleiros do
Reino Unido pela Guarda
Revolucionária do Irã.

"Temos 1.500 milhas (cer-
ca de 2.400 quilômetros) de

costa no Golfo Pérsico. São
nossas águas, e vamos pro-
tegê-las", tuitou o ministro
iraniano das Relações Exte-
riores, Mohamad Javad Za-
rif, enfatizando a advertên-
cia enviada mais cedo ao go-
verno britânico.

Zarif aproveitou para feli-
citar Boris Johnson, eleito o
novo primeiro-ministro do

Reino Unido (leia mais sobre
a vitória de Johnson na pág.
13) e lembrou a posição de
Teerã, segundo a qual é "res-
ponsável pela segurança e
pela liberdade de navegação
no Golfo Pérsico".

Na página on-line do go-
verno iraniano também fo-
ram reproduzidas declara-
ções similares às de Zarif,

feitas pelo presidente Hassan
Rohani, durante reunião
com o primeiro-ministro
iraquiano, Adel Abdel Mah-
di, anteontem.

Região estratégica para o
tráfego global de petróleo, o
Golfo atravessa um novo pe-
ríodo de turbulência, desta
vez ligado à exacerbação das
tensões entre Teerã e

Washington desde a retirada
unilateral norte-americana
do acordo nuclear interna-
cional assinado em 2015.

Desde maio, ataques a na-
vios no Golfo - imputados
pelos EUA ao Irã, que rejeita
as acusações -, e a destrui-
ção de um drone americano
pelo Irã, aumentaram ainda
mais a pressão.

ATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Chamas avançam em direção à vila de Casais de São Bento, na região central de Portugal
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AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial SRP - Nº. 020/2019 

 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras, Bahia, designado por ato 

do Poder Executivo, com fulcro na Lei Federal 10.520/02, comunica aos interessados que fará 

realizar no dia 07 de Agosto de 2019, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal, 

licitação na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº. 020/2019, objetivando a formação 

de registro de preços com a finalidade de aquisição parcelada de paralelepípedos, 

destinados à manutenção preventiva e/ou corretiva de ruas e avenidas no âmbito deste 

Município de Sebastião Laranjeiras - Bahia. Tipo Menor Preço Global. 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 23 de Julho de 2019. 

 
 
 

Igor Muriel Lopes e Silva 
Pregoeiro Municipal 
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