
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 
28/2017. A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 

Presencial para Registro de Preço n° 028/2017, objetivando a contratação de empresa para serviço de hospedagem, 
para pessoas deste município, São Desidério/BA que se deslocam para Salvador/BA para tratamento de saúde, 
destinado a atender a Secretaria  Municipal de Saúde. A entrega e abertura das propostas serão no dia 20 de julho 
de 2017, às 08:00 (oito) 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.saodesideio.ba.gov.br. Quaisquer 
informações pelo tel. (77) 3623-2145. São Desidério/BA, 05 de julho de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-
Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 
29/2017. A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 

Presencial para Registro de Preço n° 029/2017, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de pré-
moldados para drenagem pluvial em vias urbanas e rurais do município de São Desidério, travessia de estradas 
vicinais e passagem subterrânea de animais, além da pavimentação de ruas e praças, construção ou concerto de 
cercas. A entrega e abertura das propostas serão no dia 20 de julho de 2017, 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.saodesideio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2145. São 
Desidério/BA, 07 de julho de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 
30/2017. A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 

Presencial para Registro de Preço n° 030/2017, objetivando a contratação de pessoa jurídica para perfuração de 
poço tubular para construção e/ou melhoria de sistema de abastecimento de água nas mais diversas comunidades 
rurais do município de São Desidério/BA. A entrega e abertura das propostas serão no dia 20 de julho de 2017, 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.saodesideio.ba.gov.br. Quaisquer 
informações pelo tel. (77) 3623-2145. São Desidério/BA, 07 de julho de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-
Pregoeira. 
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