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AVISO DE LICITAÇÃO – SUPRESSÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2018 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA - ESTADO DA BAHIA, pessoa 
jurídica de direito Público, sito na Praça Benjamin Constant, nº 18, centro Seabra-
Bahia, através da Pregoeira designada pela Portaria 004/2018 Srª Andreia Ferreira de 
Farias, TORNA PÚBLICO aos licitantes interessados em participar do Pregão 
Presencial Sistema de Registro de Preços Nº 15/2018 que tem por objeto O Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletroeletrônicos, ar 
condicionados e equipamentos de informática, para adequar e mobiliar as 
unidades de saúde, conforme propostas do Fundo Municipal de Saúde - Ministério da 
Saúde – Governo Federal, com aquisição parcelada durante o período de 12 (doze) 
meses, nos termos deste instrumento convocatório e seus Anexos, considerando que
quando na elaboração do Edital ocorreu um vício ao manter o item 7.1.3.1 “As
exigências contidas nas alíneas “c” e “d”, atendem àquelas formuladas pela Lei 
Federal n. 6.360 de 23/09/76, Lei Federal n.º 9.782/99, Resolução RDC/ANVISA 
260/02 de 23/09/02, Decreto 8.077/13 de 14/08/13, dentre outras legislações 
aplicáveis” sendo que tal exigência não se aplica ao objeto desta licitação, portanto 
devendo este item ser SUPRIMIDO do referido instrumento convocatório, e 
considerando que tal ato não interfere na elaboração da proposta ratifico demais 
clausulas do Edital de licitação a ser realizada no dia 24 de maio de 2018, às 09:00hs. 
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., 22 de maio de 18. Andreia Ferreira de Farias 
– Pregoeira. 
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