
21 de Setembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
AVISO DE IMPUGNÇÃO E REABERTURA LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, COMUNICA aos interessados que 
a empresa RAFHAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME apresentou recurso ao PEDIDO DE IMPUG-
NAÇÃO quanto irregularidade de apresentação em apenas um Lote de serviços com características 
diferentes no Edital do PP SRP nº 32/18-PA 79/18, a qual foi conhecido, processado e julgado proce-
dente, posto que tempestivo. Nestes termos, AVISA aos interessados que o Pregão Presencial SRP 
nº 32/18-PA 79/18, tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para contratação 
de empresa para prestação de serviços de exames laboratoriais e procedimentos médicos, com 
abertura prevista para o dia 21.9.18 às 9 h, terá a sua data de entrega das propostas alterada para 
o dia 5.10.18 às 11 h, na Pç Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-
-se na sede desta Prefeitura ou através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Os 
demais atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, 
BA – 20.9.18. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

A Prefeitura Municipal, conforme Lei 8.666/93, torna público que será realizada uma licitação na 
modalidade Tomada de Preços nº 4/18-PA 81/18, tipo menor preço global, cujo objeto é a contra-
tação de empresa visando a realização de obra de engenharia, sob o regime de empreitada global 
por menor preço global, compreendendo material e mão de obra, para execução de obra de cons-
trução de uma quadra poliesportiva no Município de Condeúba - Bahia, com recursos do Convênio 
nº 863026/2017 firmando com o Ministério do Esporte, a se realizar no dia 10.10.18 às 9 hs, na Pç 
Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura ou 
através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão 
publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA – 21.9.18. Antônio Alves de Lima-
-Presidente da CPL


