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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

A Prefeitura Municipal, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, torna público que será realizada uma licita-
ção na modalidade Pregão Presencial 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, a se realizar no dia 21.9.18 às 9 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 – 
5.9.18. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA 

A Prefeitura Municipal de Condeúba, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, torna público a SUSPEN-
SÃO do PP SRP nº 30/18-PA 70/18, tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços em poços tubulares e de 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças, equipamentos e materiais de 
bombas e motobombas para atender a demanda do Município, que ocorreria no dia 12.9.18 às 9 h, visto a 
publicação do aviso ter saído com a data de 31.8.18 não atendendo ao prazo legal previsto, ficando marcada 
a REABERTURA deste mesmo certame para o dia 19.9.18 as 11:30h 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@gover-
nodecondeuba.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.
org.br). Condeúba, BA – 4.9.18. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 051/2018 
PUBLICADO NA EDIÇÃO DE QUARTA-FEIRA • 5 DE SETEMBRO DE 2018 • 

ANO X • DESTE JORNAL.

Onde se – lê: contratação de prestador de serviços pra realização de atendimentos odontológicos em 
unidade móvel de Saúde em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Ler-se-á: Registro de Preços para a contratação de prestador de serviços pra realização de atendimentos 
odontológicos em unidade móvel de Saúde em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - 
Nº 051/2018-SRP

A Prefeitura Municipal de Poções – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 016/2017 e 017/2017, Lei Complementar nº 
123/2006 e 147/14, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 051/2018, tendo como objeto 
o Registro de Preços para a contratação de prestador de serviços pra realização de atendimentos odonto-
lógicos em unidade móvel de Saúde em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, que será realizado 
no dia 18/09/2018 às 08h30min na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição no 
http://www.pocoes.ba.io.org.br/, informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Itália, nº 146 B, 
Centro, Poções-Ba, das 07h30min às 13h00min. Os demais atos deste processo serão publicados no diário 
oficial do Município. Poções/BA, 06 de setembro de 2018. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.


