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AVTSO DE REPUBLICAçÃO DE
LlcITAÇAO

coNcoRRÊNCn No 14t2o1g
A PRESENTE LlclrAÇÁo sERÁ REGIDA PELA REsoLUÇÃo sESc 12s2tzo12 DE 06. JUN 2ot2 Nos rERMos Do ARTtco s. tNctso I

LrclTAÇÃo run MoDALIDADE GONCORRÊNCIA
TIPO ,,MENOR PREÇO GLOBAL"

oBJETo: EXECUÇÃO DoS sERVIÇos DE REFSRMA E AMpLtAÇÃo DA SNIDADESESC LER PAULO AFoNSo, coNFoRME pRoJETos E LsprcrnôÀçoe s
CONSTANTES NOS ANEXOS ACOSTADOS AO PRESENTE EDITAL.

O Serviço Social do Comércio, pessoa jurídica de Direito Privado sem fins lucrativos criadaem cumprimento ao Decreto-lei no 9.853 de 13/09/1946, regulamentada pelo Decreto no60 334 alterado pelo Decreto no 61.836 de 05/1 2t1g67, através da Adminisiraçao Regionalno Estado da Bahia (SESC/BA), por intermédio da Comissão Especial áe Liciáção,designada através da PortarÍa no 3382, de 27 de maio de 201g, em observância aoRegulamento de Licítações e contratos do SESC (Resolução sr'sc 1252t201i), vemtornar pública a Licitação acima descrita. 5 -

FORNECIMENTO Do EDITAL: O Edital Republicaoo completo referente a esta licitaçãoencontra-sedisponívelnosítiolnsffienHlnwww.sescbahia.com,br'no
link"LicitaçÕ-es , identificado como Protocolo lgtOLOOOí4-CC, 

"ob;Título - REFORruAE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE sESc LER PAULo AFoNSo, e também pode ser obtidoatravés de solicitação enviada ao e-mail ticitacao@sescba'hia.com.br ou
n?riaan^'ecida@sesçbahia.com.br,. ..através do qual também poderão ser requeridas
informações adicionais, até 03 (três) dias antes da sessão de abertura.

: O meio obrigatório e indispensáveldepublicaçãodosatoseoe@essãlicitatóríosãráosupracitadosite
institucional do SESC BAHIA, no mesmo link Licitaçóes e identificação acima mencionados, todaviapoderá a Comissão de Licitação, a seu critério, ánviá-las também por e-maii 

";, ü;it;i;;, ."intuito, apenas, de ampliar a publicidade do certame.

DATA E HORA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: 30 de setembro de2019, às 1OhoO.

Fica facultado aos possíveis interessados, vista da integralidade deste processo licitatório, aqualquer tempo, desde que formal e previamente solicitado através do e-maillicitacao@sescbahia. com. br.

Salvador - (BA), 04 de setembro 'de 201g.
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