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CONDESC publica:
• Edição Publicada Por: CONDESC - Consórcio de Desenvolvimento
Sustentável do Território da Costa do Descobrimento - Aviso de
Republicação Pregão Eletrônico Nº002/2021 (lotes II e III) – Objeto:
Contratação de pessoa jurídica para serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva de veículos automotores (leves, médios e pesados),
por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios
originais ou genuínos, nos veículos e máquinas do acervo patrimonial do
CONDESC, bem como veículos locados e cedidos.
• Edição Publicada Por: CONDESC - Consórcio de Desenvolvimento
Sustentável do Território da Costa do Descobrimento - Aviso de
Licitação Pregão Eletrônico Nº003/2021 – Objeto: Contratação de
empresa especializada na locação de maquinas e equipamentos (com
condutores) para atender as necessidades das estradas dos municípios
que integram o CONDESC.
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Licitações

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2021 (lotes II e III)-O CONDESC torna público
a realização da REPUBLICAÇÃO do Pregão Eletrônico Nº002/2021, objetivando a Contratação de pessoa
jurídica para serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores
(leves, médios e pesados), por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios
originais ou genuínos, nos veículos e máquinas do acervo patrimonial do CONDESC, bem como
veículos locados e cedidos, por meio da plataforma “licitacoes-e”, Tipo: Menor Preço por lote. Tendo em
vista que foi Foram declarados FRACASSADOS os lotes II e III, na sessão ocorrida dia 07/10/2011, a nova
sessão, fica marcada a nova sessão para o dia 05 de novembro 2021 ÀS 08h30min. O edital se encontra à
disposição para retirada no site www.licitacoes-e.com.br, As divulgações dos outros atos poderão ser vistas
no Diário Oﬁcial do CONDESC, através do https://sai.io.org.br/ba/condesc/Site/DiarioOficial Maiores
informações através do e-mail: condesc@condesc.ba.gov.br ou na sede do Consórcio, sito na Rua
Florianópolis, nº 295 – Centauro – CEP: 45821-164 – Eunápolis-Bahia, Em 22 de outubro de 2021. Marcelo
da Paz Domingos – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº003/2021-O CONDESC torna público a realização do
Pregão Eletrônico Nº003/2021, objetivando a Contratação de empresa especializada na locação de
maquinas e equipamentos (com condutores) para atender as necessidades das estradas dos
municípios que integram o CONDESC, por meio da plataforma “licitacoes-e”, Tipo: Menor Preço por lote,
Sessão de Abertura das propostas: 05 de novembro de 2021, às 09:30 horas. O edital se encontra à
disposição para retirada no site www.licitacoes-e.com.br, As divulgações dos outros atos poderão ser vistas
no Diário Oﬁcial do CONDESC, através do https://sai.io.org.br/ba/condesc/Site/DiarioOficial Maiores
informações através do e-mail: condesc@condesc.ba.gov.br ou na sede do Consórcio, sito na Rua
Florianópolis, nº 295 – Centauro – CEP: 45821-164 – Eunápolis-Bahia, Em 22 de outubro de 2021. Marcelo
da Paz Domingos – Pregoeiro
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