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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA - ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de 
direito Público, inscrita no CNPJ 13.922.604/0001-37, com sede na Praça Benjamin 
Constant, nº 18, Centro, Seabra-Bahia, e endereço de funcionamento Rua Horácio de 
Matos Nº 99A, Centro, Seabra – BA., através do Pregoeira designada pela Portaria 
004/2018, Sra. ANDREIA FERREIRA DE FARIAS, torna público que realizará a 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 12/2018, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, 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 e Decreto Municipal nº 087/2009, de 08 de 
Janeiro de 2009, objetivando o Registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa especializada para a perfuração de poços artesianos com profundidade 
média estimada de 180 (cento e oitenta) metros, obedecendo as normas técnicas da 
ABNT, diâmetro mínimo de 6” até 10” no horizonte de rocha, com a perfuração mínima 
de 8” a 15”, até a rocha estabilizada, revestimento em tudo PVC 150mm PN 125 até a 
rocha estabilizada, vedação sanitária em torno da borda do poço, incluindo os serviços 
de licenciamento, teste de vazão e outorga do poço tubular, em quantidades, termos e 
condições constante do Termo de Referência e demais anexos deste Edital, a ser 
realizado no dia 02/05/2018, às 09:00hs (nove horas), na Sala de Licitações, na sede 
da Prefeitura (Endereço provisório), situado na Rua Horácio de Matos Nº 99A, Centro, 
Seabra – BA.,   
O edital encontra-se disponível para download no Diário Oficial do Município – D.O.M., 
na página http://www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial, e também 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 
17/04/2018 a 02/05/2018, 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.  
Os modelos de proposta e demais anexos do Edital (formato worde) de caráter não 
obrigatório, poderão ser adquiridos/enviadas por “e-mail” com solicitação 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), poderá ser 
retirado pelos licitantes interessado com o fornecimento de “cd”ou “pendrive” no
endereço acima estipulado. 
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., 17 de Abril de 2018., Andreia Ferreira de 
Faria – Pregoeira.
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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 ___ /2018 

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 
E-mail: 
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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