
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2021. A Prefeitura Municipal de São Desidério torna 
público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO ° 
013/2021, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão patrimonial, 
compreendendo levantamento dos bens móveis e imóveis com avaliação, reavaliação e depreciação, emplaquetamento 
com termo de responsabilidade e confecção de livro tombo, processo de baixa, conciliação contábil com adequação a 
Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao Setor Público, em atendimento ao TCM/BA, por meio de Sistema de Gestão 
Patrimonial Web, dentre outros serviços correlatos e necessários a plena organização do Patrimônio de Bens do 
Município de São Desidério/BA. A entrega e abertura das propostas serão no dia 12 de maio de 2021, às 8:30h (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, 28 de abril de 2021. Márcia Bastos Carneiro da Silva-
Pregoeira.  
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. A Prefeitura Municipal de São Desidério torna 

público que realizará no dia 12 de maio de 2021, às 11:00h (onze horas), sob critério de menor preço por item,  
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n° 004/2021 POR SISTEMA REGISTRO DE PREÇO para 
aquisição de equipamentos, insumos e materiais médico-hospitalares para assegurar e garantir à assistência a 
saúde, ações de controle e combate à Covid-19, as execuções das políticas públicas de saúde no desenvolvimento 
dos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assim podendo atender essas necessidades e 
ofertar um atendimento de melhor qualidade para os cidadãos do município de São Desidério. O Edital estará 
disponível nos sites www.bll.org.br e www.saodesiderio.ba.gov.br. Informações e esclarecimentos à Praça Emerson 
Barbosa, nº 01, centro, São Desidério-BA ou pelo e-mail licitação@saodesiderio.ba.gov.br. São Desidério/BA, 28 de 
abril de 2021. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira.  
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