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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

A Prefeitura Municipal, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, torna público que será realizada uma 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 4/19-PA 12/19, tipo menor preço global, cujo objeto é a 
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação 
e higienização na Prefeitura Municipal de Condeúba, que compreenderá, além dos postos de serviço, o 
fornecimento de uniformes, materiais e o emprego de equipamentos necessários e adequados à execução 
dos serviços nas suas dependências, a se realizar no dia 3.5.19 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@governode-
condeuba.ba.gov.br ou na integra no Diário Oficial 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 – 15.4.19. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento-Pregoeira

A Prefeitura Municipal, conforme Lei 8.666/93 e 10.520/02, torna público que será realizada uma 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 14/19-PA 34/19, tipo menor preço por lote, cujo objeto é o re-
gistro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em prestação de serviços para 
locação de estruturas, sonorização, iluminação, gerador, sanitários químicos, ornamentação e decoração, 
confecção de camisas, preparação de refeição para atender aos diversos eventos promovidos e/ou apoiados 
pela Prefeitura Municipal de Condeúba, a se realizar no dia 29.4.19 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). Os demais atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.
org.br). Condeúba, BA – 11.4.19. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro


