
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 011/2017. A Prefeitura Municipal de São 

Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n° 011/2017, objetivando a 
Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, pelo regime de Empreitada Global para 
execução da Obra – construção de bases em concreto armado para reservatórios e abrigos para equipamentos de 
sistemas de abastecimento de água em diversas localidades do município de São Desiderio. A entrega e abertura 
das propostas serão no dia 16 de outubro 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, 27 de setembro de 

2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Presidente. AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2017. A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que 

realizará licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço n° 046/2017, objetivando a contratação 
de pessoa jurídica para aquisição de eletrodomésticos e ar condicionado destinada a suprir as necessidades das 
diversas secretarias do município. A entrega e abertura das propostas serão no dia 11 de outubro 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.saodesideio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. 

(77) 3623-2145. São Desidério/BA, 27 de setembro de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira. AVISO 
DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2017. A 

Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial para 
Registro de Preço n° 047/2017, objetivando a contratação de pessoa jurídica para aquisição de ferramentas 
destinada a suprir a necessidade da Secretaria de Infraestrutura. A entrega e abertura das propostas serão no dia 
11 de outubro de 2017, às 11:00h (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, 27 de setembro de 2017. Márcia Bastos 

Carneiro da Silva-Pregoeira. AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 48/2017. A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará 

licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço n° 048/2017, objetivando a contratação de 
pessoa jurídica para aquisição de Água Mineral e gás liquefeito de petróleo, destinado a diversas Secretarias. A 
entrega e abertura das propostas serão no dia 11 de outubro 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.saodesideio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2145. São 
Desidério/BA, 27 de setembro de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira. 
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