
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2014 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2014 

 
 
1 - PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Coronel Freitas, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Av. Santa Catarina, Coronel Freitas, SC - CEP 89840000, através do 
Prefeito Municipal Mauri Jose Zucco, TORNA PÚBLICO que fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, no dia 27 de 
Novembro 2014, às 08h00min para aquisição do objeto indicado no item 2 
deste instrumento. A presente licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
e será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 5.164 de 18 de dezembro de 2009, 
com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei 
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, suas respectivas 
alterações e demais legislações aplicáveis, bem como as condições a seguir 
estabelecidas. 

 
1.2 - O recebimento dos Envelopes nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 -
DOCUMENTAÇÃO, contendo respectivamente as propostas de preços e a 
documentação de habilitação dos interessados, dar-se-á até as 08h00min do dia 27 
de Novembro de 2014, no SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CORONEL FREITAS, situado no térreo do endereço acima indicado.  
 
1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir 
das 08h00min do dia 27 de novembro de 2014, em sessão pública, realizada na 
Sala de Licitações da Prefeitura de Coronel Freitas, situada no endereço citado no 
item 1.1. 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 - A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇO DE MAO 
DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NA RUA MATO GROSSO  
 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1 - Podem participar da presente licitação, todos os interessados que comprovem 
o atendimento dos requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
3.2 - Não podem participar da presente licitação, empresas que estejam cumprindo 
as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei nº 8.666/93, bem como 
empresas nas seguintes condições: 
  
3.2.1 - com falência ou concordata decretada; 
 


