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LICITAçÀO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRóNICO
TIPO "MENOR PREçO POR ITEM"

FINAIIOADF/OAJITO:FORNLCIi/IFN'OF I\SIA AÇAODLARVÀRIOSDEACOPARAA
UNIDADE SESC CASA DO CoI/lERclo, Nos TERlrrlos coNsTANÍEs DO EDITAL E
CONFORIV]E ESPECIFICAÇÓES E OUANTIDAOES DESCRITAS NO ANEXO I A ELE
ACOSTADO, COIVIO SE NELE ESTIVESSE LTERALIúENÍE TRANSCR TO

O Seruço Socia do Cofrérclo pessoa juridicâ de Dnêlô Privádô sem lins lucrâivos cÍiãda em
cúmpÍimêntô âô Dê.Íêlô.ê nq I353 dê l3/09/1946, rêlulamênlada peo Oecrc1o no 60334 êlleradô
pêô Dêôrêto no 61336 dê 05/1211967 atÍavés da AdmnsiÍâção Fegonal no Eslado dâ Bêhiâ
(sESc/BA) por inlerméd o do pregoêÍo designêdo aiÍavés da Ordem de sêru Ço n 

q 133/2013 ê da
côúissâo PeÍúanenle de Licilaçáo, des gnada alÍêvés da Por(arã n! 300€12013 de 05 de Junho de
2018, em observênciê êo ReqLamênto dê LctaÇôês e cÕnlraros do sESc (Resoução SESC
125212012) vem loÍnarpúblcaa LicilaÇáo êômê dêsc ta

FoRilEclMENTo oo EDITAL: o Edilalcomplelo relêrê.G a êsla lclêÇão encontra se dspon vel
no siae do Banco do BÉsr w icitâcoes ê com.br sob o nome aDMTNISTRAÇÃo REG LoNAL
(SEoE). ficitaçâo n" 751075 e no sde instiiucona do SESC BAHIA y44{le§qoa[!!.ear[ /irlr
LôlâÇôês' ldênlíôádo cômo PÍôtocolo no 19/01.00001-PG, sob o Titulo - "FORNECIÍTIENTO
oE aRMÁRIOS DE aço" podendo ser disponblizêdo alÍavés dô ê-
mai :l c[a*oôsescbalri:.com bÍ quando sol]citado lnÍormâções adicionais podeÍãô seÍ rêquêrdês
através do emai supÍahenôoôado até 02(dos) dias úleis ântês dá datà Íx.da pêta
êncaminhámentô dá Prôposra cômêÍôia

DtvuLGAcÃo Dos aTos PRÀTtcÀDos NESTÀ LtctracÀo; o fieo obÍigâtórô ê indspênsáve
de pubicação dos atos e decisóes êhlidâs ôesle processo cl.tório *rá ô slprâcládo slê
inslitucronadoSESCBAH|AnomesmoinkLclêÇôesedênlificáçãoácimêmenconados,enosrte
M lclêcoes-e com bÍ do Banôô do Brasii,lodêv á pódêrá ê CÕm ssáo de Lciação a seu cÍléro,
ênvá-astambém pôrê-mai áosLclêntês noinl!lo ápenãs dê ampllar a publ c dãde do ceíame

ENCÂiI||NHÀMENTO DE PROPOSTÀS: dês 12h00 do d a 07 de Jane ro de 2019 alé as 17h00 do
d a 15 de Jãnêro de 2019

DATA E HORÀ DO PREGÃO ELETRÔNICO:16dE JANEÍOdE 2019. êS 1]hOO

Êca facutado aos poss veis nleressêdos, vsta dá intêOÍáldadê dêste procêsso licitatóro a
quâlqueÍ lempo, desde qle íôÍma ê prêvánentê solclãdo ãlravés do eúal
clêcaó@sês.bâhia côm br

SàlvádôÍ - (BA) 07 dê Jàne ro de 2019

MêÍiá Aparecida da Si vâ
PÍesidenlêdácômissàôPêrmàn.nrêdêLicitaçâo

*sc-sdr@ Êcrr eçnÍcb I s.ad,r.hdv.


