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AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO N 013-2020 PP 009-2020
Publicação Nº 2355053

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2020
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE PAIAL, Estado de Santa Catarina, nos termos da Lei Legislação vigente, TORNA PÚBLICO que realizará o certame licitatório 
acima mencionado, conforme o objeto e demais indicações a seguir, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital.
MODALIDADE: N.º:
PREGÃO PRESENCIAL – 006/2020
REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO

Registro de preços de Hora/Homem para serviços de manutenção de máquinas pesadas, tratores agrícolas e implementos agrícolas, com 
fornecimento de peças eventualmente necessárias, sem exclusividade e Contratação de empresa especializada prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva nos veículos leves, pesados e semipesados, pertencentes à frota do Município de Paial, incluindo o 
fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais da marca do veículo compreendendo os serviços de reparos mecânicos em geral, 
elétricos, alinhamento e balanceamento estofamento, funilaria, lanternagem, pintura, tapeçaria, estofamento, tornearia, sistema de molas, 
de ar condicionado, caixa de câmbio, soldas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de freios, bem como, retífica de motores e 
bomba e outros serviços afins necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos, tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, para atender 
as necessidades do Município, de acordo com as disposições contidas neste Edital.
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

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 às 13H30MIN do dia 27 DE FEVEREIRO DE 2020, no Setor de Pro-
tocolo deste Município, sito a Rua Goiás, 400, centro – Paial– SC.

JULGAMENTO DA PROPOSTAS DE PREÇOS HABILITAÇÃO

A abertura dos Envelopes n. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS dar-se-á a partir das 14H00MIN do dia 27DE FEVEREIRO DE 2020, em sessão 
pública, realizada na Sala de Licitações do Município de Paial e da PROPOSTA DE PREÇOS no mesmo local e horário.

LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES

Edital completo e informações adicionais poderão ser obtidas no horário normal de expediente, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 
17:00

horas, pelo fone (49) 3451.0045, ou diretamente no Setor Administrativo do MUNICIPIO DE PAIAL, Rua Goiás, 400, Centro e ainda no site: 
www.paial.sc.gov.br

Paial – SC, 12 de fevereiro de 2020.
NEVIO ANTONIO MORTARI
Prefeito Municipal
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