
04 de Fevereiro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CHAMADA PÚBLICA Nº 1/19-PA Nº 013/19-PROC DISPENSA 

POR JUSTIFICATIVA Nº 2/19 

O Município de Condeúba/BA, através da Comissão de Licitação, torna público aos interessados 
que às 9h do dia 25.2.19, na sede da Prefeitura Municipal, realizará a Chamada Pública nº 2/19, para 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e de empreendedor familiar rural ou suas 
organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados 
na Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a 
Lei Nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para o ano letivo de 2019. Os interessados 
que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os documentos de habilitação e projeto 
de venda até às 9h do dia 25.2.19, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal situado a Praça 
Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA. O Edital encontra-se na sede desta 
Prefeitura, através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br ou na integra no Diário Ofi-
cial do Município de Condeúba – BA (www.condeuba.ba.io.org.br). Os demais atos deste processo 
serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA – 4.2.19 - Wanrléia Soares 
de Avelar do Nascimento-Presidente da CPL
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A Prefeitura Municipal, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, torna público que será realizada uma 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 2/19-PA 10/19, tipo menor preço por lote único, cujo 
objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para serviços contínuos 
de manutenção e reparos, manutenção preventiva e corretiva nos logradouros públicos, a se realizar 
no dia 18.2.19 às 9 h, na Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-se 
na sede desta Prefeitura, através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br ou na integra 
no Diário Oficial do Município de Condeúba – BA (www.condeuba.ba.io.org.br) e Jornal do Sudoeste. 
Os demais atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, 
BA – 4.2.19. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento-Pregoeira


