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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº 03/2017
PROCESSO ANUAL Nº 42/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, E
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SEABRA,- ESTADO DA
BAHIA, pessoa jurídica de direito Público, sito na Praça Benjamin Constant, nº 18,
centro Seabra-Bahia, torna público, através do Pregoeiro designado pela Portaria
002/2017, de 02/01/2017, Sr. ENILSON LÁZARO VIEIRA, torna público para
conhecimento exclusivamente dos interessados qualificados como microempresa ou
empresa de pequeno porte (Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e
Microempreendedor Individual-MEI), aptos a se beneficiarem do tratamento
diferenciado e favorecido estabelecido pelas Leis Complementares Nº 123/2006 e Lei
Municipal 435/2010 de 23 de setembro de 2010, que fará realizar licitação na
modalidade Pregão Presencial, em sessão pública, visando a aquisição de carga de
gás liquefeito de petróleo – GLP (gás de cozinha) – acondicionado em botijão de 13
Kg, em boa conservação, bem fechado e intacto, e aquisição de Água Mineral em
galões/vasilhames de 20lts, para atender demanda da Secretaria Municipal de
Administração, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal de
Saúde e Secretaria Municipal de Ação Social, nas quantidades e condições constante
no Anexo I deste Edital e demais anexos, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL –
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, o qual
será processado e julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº
10.520/2002, de 17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e
suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006, Lei Municipal 435/2010 de
23 de Setembro de 2010, e Decreto Municipal nº 087/2009, de 08 de Janeiro de 2009.
O edital completo poderá ser lido e/ou obtido pelos interessados no Setor de Licitações
e Contratos, desta Prefeitura Municipal, situada na Praça Benjamin Constant, 18,
Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 11h00min e das
14h00min às 17h00min, no período de 10/01/2017 a 23/01/2017, condicionado ao
recolhimento de uma taxa de R$ 60,00 (sessenta reais), valor este limitado ao custo
efetivo de reprodução, por meio gráfico e/ou eletrônico, da documentação fornecida,
cujo valor não será devolvido, salvo se houver revogação ou nulidade desta licitação,
desde que para este caso não tenha havido imputabilidade à empresa adquirente, e
mediante restituição integral do material que lhe tenha sido fornecido em perfeitas
condições e ordem. Poderá, no mesmo prazo, adquirir o Edital por meio eletrônico,
para o qual não haverá custos, disponível no www.seabra.ba.io.org.br, ou mediante
requerimento formal no e-mail seabra.licitacao@hotmail.com com o fornecimento dos
dados do solicitante, conforme modelo da Solicitação de Retirada de Edital (modelo
abaixo). Demais aviso e atos decorrentes desta licitação serão publicadas no do
D.O.M na página www.seabra.ba.io.org.br. Outras informações poderão ser obtidas
pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079. Seabra – Ba., 10 de Janeiro de 2017.
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