
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 
AVISO DE SUSPENSÃO E ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2017. A Prefeitura Municipal de São Desidério, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 1.077/2017, objetivando a contratação de pessoa 
jurídica para Prestação de serviço de montagem de rede cabeada, 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 28 de agosto de 2017, às 8:00 horas, informa que foi suspensa e  FICA ADIADA para o dia 12 de 

setembro de 2017, às 8:00 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° 033/2017. O Edital estará à disposição dos interessados no site 
www.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2145. São Desidério/BA, 29 de agosto de 
2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 
36/2017. A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 

Presencial para Registro de Preço n° 036/2017, objetivando a contratação de pessoa jurídica para Prestação de 
serviço de retífica de motores, reparos em cabeçotes, bombas injetoras, módulos eletrônicos com a substituição se 
necessário das peças relacionadas a este objeto, relacionadas neste termo referencial da frota de veículos 
automotivos, máquinas pesadas e motores estacionários pertencentes ao município destinados a atender as 
demandas da Secretaria de Infraestrutura, pertencentes a este município de São Desidério. A entrega e abertura 
das propostas serão no dia 12 de setembro 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, 29 de agosto 
de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 
37/2017. A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 

Presencial para Registro de Preço n° 037/2017, objetivando a aquisição de extintores de incêndio com reposição de 
peças, recargas e testes hidrostáticos, destinado a diversas secretarias, pertencente a este município de São 
Desidério - BA. A entrega e abertura das propostas serão no dia 12 de setembro de 2017, às 14:30h (catorze 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, 29 de agosto de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 
38/2017. A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão 

Presencial para Registro de Preço n° 038/2017, objetivando a contratação de empresa especializada em 
fornecimento de fardamento, botas e ou outros EPIs conforme planilha neste Termo de Referência, na forma do 
menor preço, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de São Desidério/BA. A entrega e 
abertura das propostas serão no dia 12 de setembro de 2017, às 16:30h (dezesseis 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, 29 de agosto de 2017. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira. 
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