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AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 04/2017 

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 a prestação 
de serviços pavimentação asfáltica da via de acesso ao IFBA, nos termos do 
convênio/projeto CR 1029482-98,  firmado entre o município de Seabra e o Ministério 
das Cidades (Siconv 0046452016), incluindo serviços de terraplanagem, compactação, 
imprimação, calçadas, sinalização, mão de obra, encargos complementares e demais 
serviços necessário a realização da obra, nos termos do Projeto Básico e demais 
anexos do Edital, a ser realizada no dia 27/11/2017, às 09:00hs, na Sede da 
Prefeitura Municipal de Seabra – BA., na sala de licitações e contratos, Rua Horácio de 
Matos Nº 99A, Centro, Seabra – BA.
O Edital encontra-se disponível para download gratuitamente 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, 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. Os anexos e projeto básico poderão ser 
adquiridos gratuitamente com o fornecimento de mídia (pendriver, CD/DVD, etc.), ou 
ainda por solicitação forma no e-mail seabra.licitacao@hotmail.com, para o qual não 
haverá custos. O edital completo poderá ser lido e 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 07/11/2017 a 
27/11/2017.
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 A.19.1 do 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 Novembro 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 DO EDITAL DE LICITAÇÃO ............./2017. 

A empresa __________________________________________________________, nome de 
fantasia _______________________________________________________, inscrita no CNP 
_______________________, com sede 
___________________________________________________, solicita o envio do Edital 
_________________ 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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