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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº 21/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA – BA, por seu Pregoeiro designado pela 
Portaria 002/2017, Sr. Enilson Lázaro Vieira, torna público a licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, Nº 21/2017,
do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, a ser julgado nos termos da Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei nº. 8.666/1993, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Municipal nº 
087/2009, objetivando o Registro de Preços para contração de empresa especializada 
na prestação de serviços e terceirização de mão-de-obra para os cargos de Atendente 
para regulação, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar administrativo, Auxiliar de 
dentista, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de ensino, Coordenador de vigia, Coordenador 
distribuição de merenda, Digitador,  Mecânico,  Motorista para automóvel, Motorista de 
ônibus, Oficce boy, Operador de Pá carregadeira, Operador De Retro escavadeira, 
Operador de trator agrícola, Operador de Patrol, Pedreiro, Pintor, Recepcionista, 
Secretário de escola, Técnico de enfermagem, Técnico de Informática, de interesse da 
Prefeitura Municipal de Seabra e Fundo Municipal de Saúde e Ação Social, para do 
período de 12 meses, conforme Termo de Referência e anexos do edital, a ser 
realizado no dia 30/06/2017, às 14:30hs.
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 19/06/2017 a 30/06/2017, 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. Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro. Seabra – 
Ba., 19 de Junho de 2017. 
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MODELO SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

À
Prefeitura Municipal de Seabra – BA.,
Setor de Licitações e Contratos 
Assunto: SOLICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº ___ /2017 

A empresa __________________________________________________________, 
nome de fantasia 
_______________________________________________________, inscrita no CNP 
_______________________, com sede 
___________________________________________________, solicita o envio do 
Edital Pregão e demais instrumento convocatório da licitação acima mencionada. 

Telefones p/Contato 
Email: 
Responsável: 

Local ______________ Data ______________ 

Nota:
� Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Seabra e as 

empresas licitantes, bem como para que possamos providenciar adequação de 
espaço para recepcioná-los durante a sessão de licitação, solicitamos 
preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de Licitação por 
meio de e-mail.

�  Os e-mails com solicitação de edital sem preenchimento de todos os 
dados da empresa não serão respondidos.
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