
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA.  
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020. A Prefeitura Municipal de São 

Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 009/2020 Registro de Preço para 
contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, para atender a demanda do Programa 
Municipal de Segurança Alimentar “Prato Cheio” e Benefícios Eventuais, instituído pela lei 016/2007 de 12 de 
dezembro de 2007, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.   A entrega e abertura das propostas 
serão no dia 07 de abril de 2020, às 08:15 (oito horas e quinze 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.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2145. São Desidério/BA, 24 de março de 
2020. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020. A Prefeitura Municipal de São 

Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 010/2020 Registro de Preço para 
futuras e eventuais contratações de empresa especializada para prestação de serviço no ramo de recarga de 
cartuchos de impressoras jato de tinta e de remanufatura de cartuchos de toner para impressoras laser, com troca 
de todas as peças necessárias para o bom funcionamento manutenção, de impressora jato de tinta, laser, 
multifuncional e copiadora, para atender as diversas Secretarias, pertencentes a este município de São 
Desidério/BA.   A entrega e abertura das propostas serão no dia 07 de abril de 2020, às 15:15 (quinze horas e 
quinze 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.saodesiderio.ba.gov.br. Quaisquer informações pelo tel. 
(77) 3623-2145. São Desidério/BA, 24 de março de 2020. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020. A Prefeitura Municipal de São 

Desidério torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 011/2020, cujo objeto é Registro 
de Preço para contratação de empresa para aquisição de material elétrico a serem utilizados em manutenção 
preventiva e corretiva de prédios públicos (imóveis) das diversas secretarias e iluminação das vias públicas tanto na 
sede, quanto na zona rural do município. A entrega e abertura das propostas serão no dia 08 de abril de 2020, às 
08h30min (oito 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.saodesiderio.ba.gov.br. 
Quaisquer informações pelo tel. (77) 3623-2145. São Desidério/BA, 24 de março de 2020. Márcia Bastos Carneiro 
da Silva-Pregoeira. 
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