
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 
AVISO DE SUSPENSÃO E ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2017. A Prefeitura Municipal de São Desidério, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 1.561/2017, objetivando a contratação de empresa 
especializada em fornecimento de Refeição, salgados e outros derivados, na forma do menor preço, destinado para 
atender a Prefeitura Municipal e ás diversas Secretarias, pertencentes a este município de São Desidério/BA, com 
abertura para o dia 25 de outubro de 2017, às 08:00h (oito horas), informa que foi suspensa e  FICA ADIADA para o 

dia 06 de novembro de 2017, às 15:00 horas, tendo em vista que o arquivo (Edital) disponibilizado no site, foi 
retificado. O certame fica adiado para a data já citada.  torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preço n° 042/2017. O Edital estará à disposição dos interessados no site 
www.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2145. São Desidério/BA, 24 de outubro de 
2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira.  

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 012/2017. A Prefeitura Municipal de São 

Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n° 012/2017, objetivando a 
contratação de empresa especializada no ramo da construção civil pelo regime de empreitada global para execução 
da obra – quadra coberta com vestiário - 220v com sapatas - complementação de obra, no distrito de Roda Velha, 
município de São Desiderio. A entrega e abertura das propostas serão no dia 13 de novembro 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.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. 
(77) 3623-2145. São Desidério/BA, 24 de outubro de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Presidente.  
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 
049/2017. A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 

Presencial para Registro de Preço n° 049/2017, objetivando a contratação de pessoa jurídica, para aquisição de 
balança rodoviária para pesagem de caminhões com capacidade para 50T, plataforma em concreto, equipados com 
células de carga, indicador de peso e software de gerenciamento básico e comunicação com computador, destinado 
a operação do aterro sanitário. A entrega e abertura das propostas serão no dia 07 de novembro de 2017, às 08:00h 
(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.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. 
(77) 3623-2145. São Desidério/BA, 24 de outubro de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira.  

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017. A Prefeitura Municipal de São 

Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 052/2017, objetivando a 
Contratação de empresa especializada em consultoria e assessoria voltada para gerenciamento e acompanhamento 
de informações relativas à apuração do índice de participação do Município no produto da arrecadação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e Consultoria e assessoria ao fisco municipal, visando, também o 
acompanhamento do Convênio junto a Receita Federal do Brasil para a fiscalização do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural- ITR. A entrega e abertura das propostas serão no dia 07 de novembro de 2017, às 15:00h (quinze) 
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) 
3623-2145. São Desidério/BA, 24 de outubro de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira 
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