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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 02/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, designada nos termos da Portaria 002/2017 de 03 de janeiro de 2017, 
composta por ENILSON LÁZARO VIEIRA - Presidente, JÉSSICA DOMINGUES DE 
SOUSA - Membro e ADILSON FERREIRA DA SILVA – Membro e MANOEL MARTINS 
FERREIRA -  Suplente, TORNA PÚBLICO que realizará licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a ser julgada nos termos 
da Lei 8.666/93, objetivando a contratação de empresa especializada para execução 
de obras na construção da Central de Regulação Médica – SAMU, na sede do 
Município de Seabra-Ba., nos termos do Projeto Básico e demais anexos do Edital, a 
ser realizada no dia 25 de Julho  de 2017, às 09:00hs. O Edital encontra-se 
disponível para download no Diário Oficial do Município, na página 
www.seabra.ba.io.org.br, e os anexos e projeto básico encontram-se disponível na 
sede da Prefeitura, na, e poderá ser lido e adquirido no horário comercial de segunda 
sexta-feira, mediante o pagamento de R$ 60,00 (sessenta reais), referente aos custos 
reprográficos. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de 
Licitações e Contratos, desta Prefeitura Municipal, na Rua Horácio de Matos Nº 99A, 
2º Pavimento, Sala de Licitações, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000, de segunda 
a sexta feira, no horário das 08:00h às 12:00h, no período de 10/07/2017 a 
25/07/2017, 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.  
As empresas interessadas em participar do certame deverão providenciar cadastro 
prévio, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação, nos termos do § 2º do Art. 22 da Leri 8.666/93, mediante a 
apresentação dos documentos exigidos para habilitação jurídica e fiscal, nos termos do 
item 10.1.6 deste Edital. 
Demais avisos e informações desta licitação serão publicados no diário oficial do 
município de Seabra, no endereço eletrônico www.seabra.ba.io.org.br. Outras 
informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079. Seabra – 
BA., 06 de Julho de 2017. 
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