
PREGAO ELETRONICO N" 59/2019
Â PRESENTE LtC TAÇÀO SEú REctDA pELÁ RESOLUçÃO SESC 125212012 DE 06. JUN 2012 NOS TERMOS OO ARTTGO 5. tNCtSO V

LICITAçÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO "MENOR PREÇO POR LOTE"

FINALIDADE/OBJETOT FORNECIMENTO DE HORTtFRUTtcRANJEtROS PARA ATENDER AS
UNIDADE§ DO SESC BAHIA EI\4 SALVADOR, ITAPARICA E FEIRÁ DE SANTANA DE JANEIROA MARÇO DE 2O2O-, NOS TERMOS CONSTANTES DO EDITAL E CONFORME
ESPECIFICAÇÔES E OUANTIDADES DESCRITAS NO ANEXO I, A ELE ACOSTADO, COMO SE
NELE ESTIVESSE LITERALIVIENIE TRANSCRITO,

o sêrviço social do comércio, pessoa jurídica de Direito privado sem fins lucrativos criada em
cumprimento ao Decreto-lei no 9.853 de 1310911946, regulamentada pelo Dêcreto n" 60.334 alterado
pelo Decreto no 61.836 dê 0511211967, através da Administração Regional no Estado da Bahia
(SESC/BA), por intermédio do pregoetro designado através da Ordem dJserviço n.o 341112019 e da
comissão Permanentê de Licitação, designada através da portaria no 34os/20i9 de 03 de Junho de
2019, em observância ao Regulamento de Licitaçôes e Contratos do SESC (Resolução SESC
125212012), vem tornar pública a Licitação acima descrita.

FORNECIMENTO DO EDTTAL: O Editat compteto referente a esta licitação encontra_se disponivel
n^o_s/e do Bênco do B.asit - www.licitacoes-e.com.br, sob o nome ADútNlSTMÇÃo nÉciôr,ral(SEDE), Licitação no 797249 e no slte institucional do SESC BAHTA www.sescbahia.com.br, /lrk"Licitaçôes", identificado como p.otocolo no í 9/O,t.OOOSg_pc, sob o Titui-o _.FORNECIMENTO

P: HORTIFRUTIGRANJE|ROS", podendo ser disponibilizado através do e_mait:
liçitac-ao@.sescbahia.com.br, quando solicitado. lnformaçôes aaicionais poàerão ser requeridas
através do e-mail supramencionado até 02 (dois) diaé úteis antes da data íinat fixaáa para
encaminhamento da Proposta Comercial.

PRA OSN IT : O meio obrigatório e indispensável

l"^. p:l!:i?3: dos 
^atos. 

e. decis-es-Àitidaã-iãEiãJãõãõ ri"it"ioii" 
'"ãà-o-"upi""lã" 

1lãinstitucional do SESC BAHtA, no mesmo tink Ljcitações e identificaÇão acio/inl,I{, no mesmo ÍnK Ltcttaçoes e dentificaÇão acima mencionados, e no sitedo Banco.do BÍasil- \M.r/w.ljiitacoesre.com.br, todaiia poderá a Comi""ao Oe Ucitaçao, a seu critério,
vv qq,,w wv u,a.n - wveev.xÇrEçues_e.oom.or, rooavta pooera a Comtssão de Licitaçáo, a seu critérkênviá-las também por e-mail aos Licitantes, ;o intuito, apenas, de amptiar á puOticiOaOe do certame.

Prazo para encaminhamento das propostas: das ííhoo do dia 06 de dezembro de 20,rg até así5h00 do dia í7 de dezêmbro dê 2Oí9;

Abertura da Sessão Pública: às O9h0O do dia íB de dezêmbro dê 20í9;

Fica Íacultado aos possiveis interessados, vista da integralidade deste processo tacitatóÍio, aqualquer_ tempo, desdê que formal e previameÃte solicitado 'atraves do e_majl
licitacao@sescbahia.com. br.

Satvador _ (BA), 06 de dezembro de 2019.
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presidente dâ Comissão permanente de Liôitaçâo
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