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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019. 
 
 
O Município de Santa Maria Madalena, através da Comissão Permanente de 
Licitações, avisa que fará realizar no dia 17/06/2019, às 14:00 h, licitação na modalidade 
Pregão Presencial para Registro de Preços, para futura e eventual contratação de 

empresa para fornecimento de materiais e prestação de serviços nos equipamentos das ETEs I e 
II, pelo período de 12 (doze) meses, do tipo menor preço global, em regime de empreitada 

integral, conforme solicitado no processo administrativo nº 1078/19, memorando interno 
n° 025/19, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, obedecendo, fiel e integralmente, 
às exigências e condições estabelecidas no Edital e Anexos. 
 

 
LOCAL PARA OBTER INFORMAÇÕES DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS 
Secretaria da CPL - Prefeitura, situada na Praça Cel. Braz, nº 02, Centro, Santa Maria 
Madalena / RJ, tel/fax: 0-xx-22-2561-1562, Setor de Compras e 2561-1237 ou 2561-1247, 
ramal 222, no horário de 08:00 às 16:00 horas, a partir do dia 29/05/2019. 
 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Poderão participar deste pregão quaisquer empresas que:  
Estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto 
deste Pregão, devendo ser comprovado pelo contrato social ou documento equivalente; 
Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital;  
Comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.  
Não poderão concorrer neste pregão as empresas:  
Declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;  
Que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena - RJ;  
Em consórcio ou grupo de empresas. 
 
OBS: caso haja interesse em participar da referida licitação, favor enviar solicitação 
do edital através do e-mail setordecompras@pmsmm.rj.gov.br 
 
 
 

_____________________________ 
Cláudio Ribeiro Perdomo 

Divisão de Compras 
Matrícula 2370-1 
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