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PROCESSO ADMINISTRATIVO N 	/2020-CPL o 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N 011/2020 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATORES. 

DATA DA SESSÃO: 10/02/2020 

CREDENCIAMENTO: 12:00 horas 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12:30 horas 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO, através do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitação, 

torna público, para o conhecimento de todos os interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM e ADJUDICAÇÃO POR ITEM, regido pela Lei Federal ne  10.520 

de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nQ 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal 

n.2 8.666/93 com suas alterações, e pelas condições estabelecidas no presente edital e seus anexos. 

A sessão pública para credenciamento e recebimento e abertura dos envelopes dar-se-á às12:00 horas do dia 

10 de fevereiro de 2020, na sala da Comissão de Licitações desta Prefeitura Municipal, situado na 4v. Boa 

Esperança, s-n, centro, Curral Novo-PI, onde podem ser obtidas cópias deste instrumento convocatório, em 

todos os dias úteis, das 8:00 às 13:00 horas. 

1—DO OBJETO 

1.1 - Destina-se a presente licitação a Aquisição de tratores(Portaria n9  448, de 13/09/2002), conforme 

especificações e quantidades constantes do anexo 1. 

1.2 - São anexos deste Edital: 

Anexo 1 - Especificação e quantidades dos itens objeto da licitação; 

Anexo II Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (a ser 

entregue fora dos envelopes, quando do credenciamento); 

Anexo III - Declaração de que não Emprega Menor; 

Anexo IV - Modelo da Proposta; e 

Anexo V - Minuta do Contrato. 

2— DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições dispostas neste Edital. 

2.2 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima 

mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se 

apresentarem para participar do certame, sob coordenação do pregoeiro. 

3—DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

Não poderão participar do presente Pregão, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes 

situações: 

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público Federal, Estadual, Municipal ou do 

Distrito Federal, 

b) Estejam sob regime de concordata ou falência; 

c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitações; 

d) Encontrem-se em processo de fusão, cisão ou incorporação; 

e) Tenham sofrido fato impeditivo superveniente; 

f) tenham funcionário ou membro servidor do Município como dirigente, acionista detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador ou responsável técnico; 


