
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 
AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇO Nº 023/2017. A Comissão Permanente de Licitações, instituída pela Portaria nº 311/2017, em nome 

da Prefeitura Municipal de São Desidério, torna público, para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO  
da licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço n° 023/2017, objetivando a contratação de 
empresa para seleção de proposta visando á contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, 
para fornecimento de serviço de montagem de rede cabeada na Prefeitura Municipal de São Desiderio, fornecimento 
de link de 30 MBPS IP dedicado, para conectividade á internet com garantia de download e upload na mesma 
velocidade, uso ilimitado, no mínimo 1 IP valido de alto desempenho, através de serviço de IP com velocidade de 
acesso no mínimo 21 MBPS ( Sete Mega Bits por segundo) full- duplex, banda garantida, incluindo manutenção, 
gerenciamento e monitoramento, manutenção de servidor Linux de internet, com suporte técnico em SLA de ate 3 
horas, instalação, configuração e manutenção de servidor Linux de dados, com suporte técnico com SLA de ate 3 
horas, configuração e manutenção de servidor Linux para  comunicação interna entre usuários, Manutençao de 
todos os equipamentos de informática da Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais de São Desiderio, conforme 
regras, especificações e exigências descritas no edital e seus anexos, mediante condições estabelecidas na Lei 
Federal nº 10.520/02, subsidiária a Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/2006 e 
147/2014, devido à alterações no conteúdo do edital. Assim sendo será publicado um novo Edital, oportunamente 
divulgado nos órgãos de divulgação, bem como no site www.saodesideio.ba.gov.br. São Desidério– BA, 14 de junho 
de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira. 

AVISO DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO DATOMADA DE PREÇO  
Nº 004/2017. A Prefeitura Municipal de São Desidério, por intermédio da Comissão de Licitação, informa que 

será realizada a sessão para abertura da Proposta de Preço da Tomada de Preço 004/2017, objetivando 
Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil pelo regime de Empreitada Integral para 
execução de duas pontes em concreto armado contendo 2 faixas de rolamento e dois passeios para pedestres, um 
em cada lado da via; localizadas na via municipal que interliga roda velha 01 a roda velha 03 (ponte sobre o rio Roda 
Velha) e via municipal que interliga roda velha 01 a roda velha 02 (ponte sobre o rio Pau-de-Óleo) no Município de 
São Desidério, no dia 19 de junho de 2017, às 16:00 (dezesseis) horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à 
Praça Emerson Barbosa, nº 01, centro, São Desidério-BA. Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2145. São 
Desidério– BA, 14 de junho de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Presidente. 
 
 

  

  

  

  

  

  
 

http://www.saodesideio.ba.gov.br/

