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Licitações
Pregão Presencial
nº 084/2013 REP.
Pregão Presencial nº 084/2013 - Aviso de Licitação
R e e d i ç ã o
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva, aferição eletrônica, regulagem
mecânica e limpeza nos equipamentosda Academia de Ginástica do Municípiode São Francisco do Conde - Bahia
O Município de São Francisco do Conde, através do Pregoeiro Oficial, torna público que estará realizando licitação na modalidade de Pregão
Presencial "reedição" do tipo Menor Preço Global, no dia 27 de novembro de 2013 às 09:00 hs, auditório da COPEL, Prédio da Secretaria de
Administração, 1º Piso - sito à Praça da Independência, s/n, Centro, neste Município. O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos
interessados na sala da COPEL, de 2ª a 6ª. feira no horário das 08:00 às 14:00 hs. Gratuitamente e sua entrega será pessoalmente, portando CD ou
Pen-Drive. Informações através do fone: xxx (71) 3651-8069 - São Francisco do Conde, 14 de novembro de 2013 - Manoel Alves Carneiro - Pregoeiro
Oficial
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Nº 76/2013 RESULTADO
Pregão Presencial nº 076/2013 - Aviso de Resultado Lote I "Fracassado"
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material penso e curativos especiais, para atender as necessidades das unidades de
Saúde da Família, CRESAM e demais Departamentos da Secretaria de Saúde do Município de São Francisco do Conde - Bahia.O Municípiode São
Francisco do Conde, através do Pregoeiro Oficial, torna público a quem interessar, que os diversos questionamentos constantes ATA da 2ª sessão,
foram analisados, julgados e considerados "procedentes" cujo resultado foi a DESCLASSIFICAÇÃO de todas as empresas participantes; portanto, o
Lote I aqui denominado de FRACASSADO; em tempo, informamos que em breve e oportunamente, o objeto deste lote será relançado nos meios de
comunicação. Maiores informações através do fone: xxx (71) 3651-8069 - São Francisco do Conde, 12 de novembro de 2013 - Manoel Alves Carneiro Pregoeiro Oficial

Nº 083/2013 RES./CONV
Pregão Presencial nº 083/2013 - Aviso de Resultado e Convocação

Objeto: contratação de empresa para aquisição de brinquedos para distribuição gratuita aos alunos do ensino fundamental I (1º ano a 4ª série), ensino
infantil e creches sob a coordenação da Secretaria de Educação do Município de São Francisco do Conde - Bahia. O Municípiode São Francisco do
Conde, através do Pregoeiro Oficial, torna público a quem interessar que as amostras apresentadas pela empresa Trinca Esportes Ltda, no prazo
legal, foram analisadas, julgadas e considerados "aprovadas" e, em conformidade com as regras editalicias, ficam neste instante, convocados para
participarem da 2ª sessão que acontecerá no dia 19 de novembro de 2013 às 09:00 hs, no mesmo local/sala/auditório para ratificar / adjudicação e
o que ocorrer nesta sessão. Maiores informações através do fone: (71) 3651-8069 - São Francisco do Conde, 14 de novembro de 2013 - Manoel Alves
Carneiro - Pregoeiro Oficial.

Contas Públicas
Termo Aditivo
1º AD CONT. Nº. 319/2009
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 319/2009.PROCESSO Nº.:02803/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2009 -CONTRATANTE:
Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde - BahiaCONTRATADA: CITELUIZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A OBJETO:Contratação
de empresa de engenharia para o Gerenciamento do sistema deiluminação Pública (IP) do Município de São Francisco do Conde, envolvendo
aatualização e operação do cadastro informatizado do parque de IP doMunicípio, manutenção corretiva e preventiva da rede de IP, operação, reformae
obras de ampliação, bem como todas as demais atividades necessárias aoatendimento das necessidades da Prefeitura. VALOR:R$
11.139.384,84(onzemilhõescento e trinta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta equatro centavos), OBJETO DESTE TERMO: Constitui
objeto desteinstrumento, a alteração do valor original do contrato com acréscimolegal de 7%(sete por cento), ao contrato original na importância de
R$779.756,94(setecentos e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta eseis reais e noventa e quatro centavos) elevado o valor global docontrato para
R$ 11.919.141,78(onze milhões novecentos e dezenovemil cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos) , conforme aprevisão da Lei 8.666/93,
art.65, §1º, DATA DA ASSINATURA: 07/11/2013.
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