24 de Dezembro de 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
LEILÃO Nº 001/2018
Processo Administrativo nº 080-A/2018
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Condeúba, Estado da Bahia, senhor Silvan Baleeiro de Sousa, de
acordo com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, HOMOLOGA E ADJUDICA
a licitação, na modalidade LEILÃO Nº 001/2018, que tem como objeto a alienação de veículos,
máquina e bens móveis inservíveis do Patrimônio da Prefeitura Municipal de Condeúba, declarando arrematantes, abaixo relacionados:

Condeúba – BA, em 15 de outubro de 2018.
Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
A Prefeitura Municipal, conforme Carta Magna, Lei 8.666/93 e 8.080/90, torna público que
será realizado Credenciamento nº 2/18 relativo a Chamada Pública nº 2/18-PA 101/18, INEX nº
18/18, cujo objeto é o credenciamento de pessoas jurídicas prestadores de serviços técnico-profissionais na área da saúde, para realização de Consultas Médica Especializada e Realização de Exames Específicos, para cobertura dos serviços prestados pela rede Municipal de
Saúde/Sistema Único de Saúde, à pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo as especialidades atendidas pelas unidades e aquelas que, durante a vigência
do credenciamento, vierem a integrar os serviços disponibilizados pelo Município. A cópia do
edital e seus anexos poderão ser obtidos junto à Comissão de Licitação, sito à Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro ou através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.
br. A documentação para o Credenciamento deverá ser entregue no endereço acima, a partir
de 20.12.18 até 16.1.19, das 8h00 às 12h00. Os demais atos deste processo serão publicados
no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA – 19.12.18. Antônio Alves de Lima -Presidente da CPL
A Prefeitura Municipal, conforme Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público que será realizada uma licitação na modalidade Pregão Presencial nº 37/18-PA 98/18, tipo menor preço por
item, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo
de seguros de veículos, com cobertura total, para os veículos da frota municipal de Condeúba
– BA, com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, pelo
prazo de 12 (doze) meses, a se realizar no dia 16.1.19 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 – 20.12.18. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

