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Licitações
Pregão Presencial
Nº 071/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2013 - Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de flores e folhagens naturais diversas para
atender as necessidades da secretaria de cultura na realização dos eventos e manifestações culturais neste município. O Município de São Francisco do
Conde, através do Pregoeiro Oficial, torna público que estará realizando licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo Menor Preço Global, no
dia 03 de outubro 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, 20 de setembro de 2013 - Manoel Alves Carneiro - Pregoeiro Oficial.

http://www.doem.org.br/ba/saofranciscodoconde

Página 1
23 de setembro de 2013

Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil

Segunda-feira
23 de setembro de 2013
Ano:7
Edição: 1157

Diário Oficial

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Nº 062/2013 CONVOCAÇÃO
Pregão Presencial nº 062/2013 - Aviso de Convocação
Divulgação de Resultados de Análise Técnica e o que ocorrer
Objeto: contratação de empresa no fornecimento diversos Lotes: de computadores, estabilizadores, notebook, servidores, unidade de armazenamento
em massa (Storage), materiais diversos e equipamentos de imagem em observação à disponibilidade orçamentária, para as Diversas Secretarias da
Prefeitura de São Francisco do Conde - Ba.
O Municípiode São Francisco do Conde, através do Pregoeiro Oficial, torna público e convoca todos os interessados para participarem da 2ª sessão
que acontecerá no dia 02 de outubro de 2013 às 09:00 hs, no mesmo local /sala /auditório - objetivo: divulgação da análise técnica sobre os
questionamentos e prováveis empresas classificadas ou desclassificadas por lote e o que ocorrer nesta sessão. Maiores informações através do fone:
xxx(71) 3651-8069 - São Francisco do Conde, 23 de setembro de 2013 - Manoel Alves Carneiro - Pregoeiro Oficial.

Nº 068/2013
Pregão Presencial nº 068/2013
Da Impugnação aos Termos do Edital
Objeto: Contratação de empresa para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com
reposição de peças, para equipamentos de informática, pertencentes ao município de São Francisco do Conde e em uso na Secretaria Municipal de
Educação (SEDUC).
O Municípiode São Francisco do Conde, através do Pregoeiro Oficial, torna público que a empresa WRGA - Sistemas e Tecnologia Ltda, adquirente
do Edital, insatisfeita e irresignada, protocolou tempestivamente nesta data 23-09-2013 impugnação aos termos Edital no que tange às exigências
técnicas do subitem XIV.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA alineas "a e b".
Maiores informações através do fone: xxx(71) 3651-8069 - São Francisco do Conde, 23 de setembro de 2013 - Manoel Alves Carneiro - Pregoeiro
Oficial

Nº 068/2013
Pregão Presencial nº 068/2013
Julgamento da Impugnação
Objeto: Contratação de empresa para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com
reposição de peças, para equipamentos de informática, pertencentes ao município de São Francisco do Conde e em uso na Secretaria Municipal de
Educação (SEDUC).
O Município de São Francisco do Conde, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados e com base nos serviços a serem executados,
da real necessidade em manter estas exigências e a bem do serviço público, após análise interna, julgou, considerou e deliberou pela improcedência da
referida impugnação; portanto mantidas as exigências ali expressas, inclusive o dia, horário/local da abertura do certame. Maiores informações através
do fone: xxx(71) 3651-8069 - São Francisco do Conde, 23 de setembro de 2013 - Manoel Alves Carneiro - Pregoeiro Oficial
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Contas Públicas
Contratos
Nº 164/2013
Resumo do contrato nº 164/2013, celebrado entre o Municípioe a empresa Duda - Comércio de Materiais de Construção Ltda. objeto: fornecimento
de materiais de construção conforme planejamento levantado pela Secretaria de Infraestrutura, para suprir as necessidades apuradas, conforme
proposta de preços e planilhas valor global R$ 247.500,00 Vigência: 06 meses Dotação Orçamentária:

Unidade

Projeto/Atividade:

Elemento despesa:

Fonte

21.21

6064

33.90.30

00/42

Assinado em 17/09/2013 - Rilza Valentim - Prefeita
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