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AVrSO DE L|CITAçAO
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ÀpREsENrÉrÔrÀÇÃos.RÀREcDAPÉú

LICITAçÃO NA MODALIDÂDE PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO "MENOR PREÇO POR ITEIú"

FINALLDADE/OBJETO: FORNEC MENTO DE LINÓLEO E PFiATICÁVEL PAFi.A O
TEATRO SESC F-EIRA CENTRO, NOS TERIV]OS CONSTANTES DO EDITAL E
CONFORIIIE ESPEC]FICAÇÓES E QUANÍIDADES DESCRITAS NOS ANEXOS E II, A
ELEACOSTADOS COMO SE NELE ESTiVESSEM LITERALI\4ENTE TRÁNSCRITOS

O Seru Ço Socia do Comér.io pessoa juridica de D éto Prvado se tins ucrêlivôs crada em
ôlmpÍifrento âo DecÉlo êi ô" 9353 de 13/09/1946 Íolutamentada peto Oêcrêto n! 60334
âltêrádo pelo DecÍêto nq 61.836 dê 05/1211S67, alÉvés da AdminislrêÇào Regiona no Eslado dâ
Bahá (SESC/BA) por inrermédio do presÕêrô designado ãrrâvés da Ordem de sêriço n!
30/2017 ê da ComissEo Pêrmanente de LiciiãÇáô, desgnada através dê podaria no 3OOB/2018
de 05 de Junho de 2013 êm obseruância ao Rêgutámento de Lcilaçôês e Contratos do SESC
(ResoluÇãô SESC 125212012), vêm tornar púb ica â Li.itáção acma descÍitâ

FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edlâ cômpeto reiêÍêntê a esla icitação êncontE-se disponive
no silê ww.lc[ac@s-e @m.br do Bãnco do Brasi, sob o nome AOt\,ltNtSÍFiAÇÀO REGTONAL
(SEDE), Licitãção no 736103 ê no 6ite nstitucionêt do SESC BAHTA wsêscbâhâ 6m br rrrk
LcrâÇóes' 

'oe.r,lcaoó 
coÍo p,orocoto no ia,ol.ooos1r-pc, s"u o rli,r- --iõEiEõifErrooE LtNóLEo E pMÍlcÁvEL paRA o TEATRo sEsc FETRA cENTRo,,, ê tanbém pôdê se.

oblidoaràvesoêqô rraçáoe1v.âaâáoeÍàt Ltrácâo@<.§.bêhàcoa.b. êrêvêsdooraitênoea
oodê_ãô ee''êquerldás rnlô.narõe> adi, ionêis aÉ 02 (oorr oráá u-es à-tê dâ dêra ,,xàda p!Íà
encam nhamento da Prôposlà ComeÍca.

DIVULGÂCÀo pOS AÍoS PRÁT|CADOS NESTÀ UCTTACÃO: O me o ob sâtóí o e ndispêôsáve dê
publicação dos atos e decisôês emitdas hesie pbcêsso ctatóÍio sêÍá o supracitado site ifstitucionâ
doSESCBAHIA,nomeshotinkLicitáçõesedeôtfcáçãoacmamencronâdos,ênos,'tedoBaôcodo
Brêà - ww icitãcoês-ê com br todáv â poderá a Com ssEo dê Lctação a seu cÍitérto enviá las
também por e mailaos L crántes,.o ntuito âpenas de ahptar á pubtô dade do cêrlamê.

ÊNCAMINI,IAMENÍO DE PROPOSTAS: das 1l hOO do d a 14 de sêtêmbro de 2018 alé ás 16hoo do
di:25 de selembo de 2013

DÁTAE HoRADO PREGÀo ELETRôN|Co:26d€ sêtêmhro dê 2ô1s âs lohoo

Fca fâcutado ãos posslves inlerêssádos,
qualqueÍ tempo, desde que format
lclêcêô@sescbaha.mm br

Sâvador (BA)

vsla da integÍêlidádê desle processo ctalório, a
é prevamente soliclado êiravés do e ha I

14 dê setembrô dê 2014

Mârá Aparecda da S tva
Prêsidênr. dâ comissâo Pêrmãn.nrê dê Licitação


