Governo Municipal de Santa Rita do Araguaia
Departamento de Licitação - Pregões
ADM 2017/2020

EXTRATO DO EDITAL
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4809/2017
Encontra-se aberta, no MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA, GOIÁS,
situada à Rua Abílio Alves Ferreira, nº. 790, Centro, Santa Rita do Araguaia, Goiás, fone: (64)
3635-7000, Licitação na Modalidade Pregão Presencial, do tipo: menor preço por Item, com a
finalidade de selecionar propostas conforme objeto logo abaixo descrito, cujas especificações
detalhadas encontram-se em anexo acompanhando o edital da licitação.
Legislação: Rege-se a presente licitação a Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei
nº 8.666/93, com alterações posteriores; Lei Complementar nº 123/2006; e demais legislações
aplicáveis.
Objeto: Aquisição de materiais para pintura no prédio do CREAS - Centro de Referência
Especializado de Assistência Social, do Município de Santa Rita do Araguaia, conforme descrição
do objeto – ANEXO I do Edital do Certame.
Abertura: A abertura da licitação ocorrerá no dia 26/10/2017, às 09:00 horas, na Sala de
Reuniões da Comissão de Licitação, quando os interessados deverão apresentar os documentos para
Credenciamento, Envelopes nº 01 – Propostas de Preços e o nº 02 – Documentos de Habilitação, ao
Pregoeiro, dando ciência de que preenchem plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos
no ato convocatório do certame.
As empresas interessadas, através de seus representantes legais, deverão credenciar-se,
mediante apresentação de documento próprio, junto ao Pregoeiro, a partir da hora e dia
especificados no parágrafo anterior.
Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto
licitado, observadas as condições constantes do edital.
O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço eletrônico:
www.santaritadoaraguaia.go.gov.br. É necessário que, ao fazer o download do Edital, seja à
Comissão informada, via e-mail: cplsantarita@hotmail.com da retirada do mesmo, para que
possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se
responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não
confirmarem, pelo meio exposto, a retirada do edital.
Santa Rita do Araguaia, Goiás, 10 de outubro de 2017.

CARLOS JOSÉ BRAGA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
Decreto 46/2017

