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AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA – BA., CNPJ 13.922.604/0001-37, com 
endereço na Rua Horácio de Matos nº 99A, Centro, Seabra – BA., Pregoeiro designado 
pelo Decreto Nº 085/2021 de 25/08/2021, TORNA-SE PÚBLICO, a realização de Pregão, 
na forma Eletrônica, objetivando a Contratação de empresa especializada para  o 
fornecimento de Equipamentos, Materiais e Utensílios para a unidade de beneficiamento 
de leite, manteiga, iogurte e bebida láctea, com capacidade de 1.500 (mil e quinhentos) 
litros/dia (Tanque para recepção de leite 1500L, Conjunto para pasteurização de leite, 
Mesa em aço inox, Batedeira de manteiga em aço inox, Balança eletrônica de bancada, 
Papeleira, Saboneteira, Lavatório de mãos, Lavatório de botas, Pia inox – em aço 
inoxidável, Refrigerador, Acidímetro dornic 0-100, Acidímetro salut (completo), Kit escovas 
para tanque, Embaladeira de leite, Chiller unidade resfriadora de líquido, Desnatadeira 
elétrica, Seladora p/pote de manteiga com duas matrizes, Tanque de expansão resfriador 
de leite, capacidade entre 1950 a 2050 litros, Tanque para desnate com tampa e válvula, 
Câmara para resfriamento em isopainel, Gerador de vapor, Chaminé com chapéu chinês 
para o gerador de vapor, Tanque de água para o gerador de vapor, Tanque de óleo para o 
gerador de vapor, Compressor de ar 50 litros), nas especificações técnicas, quantidades e 
demais exigências consoantes do Termo de Referência, nos termos do convênio Nº 
CAR/AU Convênio Nº 0001/2019, publicado no D.O.E de 12/01/19, firmado o ente o 
Município de Seabra- BA., e a CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional), 
incluindo o fornecimento e instalações dos equipamentos, conforme quantidades e 
especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos deste Edital, de 
interesse da Prefeitura Municipal de Seabra – BA, a ser realizada na forma eletrônica, 
com critério de julgamento “MENOR PREÇO POR LOTE”, nos termos da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 
7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,  da Instrução 
Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas no Edital.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 
15/09/2022 às 08h30min do dia 26/09/2022. ABERTURA DAS PROPOSTAS:  das 
08h05min às 08h31min do dia 26/09/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: às 09hs00min do dia 26/09/2022. LOCAL: www.bllcompras.com 
(www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”).Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). Os interessados poderão obter na integra no 
Diário Oficial do Município, na página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial, e através do 
Portal da Transparência https://www.seabra.ba.gov.br/, e na página do Pregão Eletrônico, 
www.bll.org.br,  “Acesso BLL Compras”, sendo possível a solicitação através de e-mail 
seabra.licitacao@hotmail.com ou através do telefone (75) 3331-1421/1422. Seabra – BA., 
12 de Setembro de 2022 – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro. 
 
 
 


