PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
– ESTADO DE SÃO PAULO –
Paço Municipal Prefeito Hélio de Andrade Ferraz - Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52 –
Centro – Cep.: 12690-000 - Fone / fax – (12) 3106-1150 / 3106-1197
CNPJ: 45.192.564/0001-01 – e-mail: prefeitura@silveiras.sp.gov.br

PORTAL DO VALE HISTÓRICO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2017
PROCESSO Nº. 037/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
HOSPITALAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO
EDITAL.

O MUNICÍPIO DE SILVEIRAS, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme disposto na Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002.
A Licitação será processada em conformidade com o disposto na Lei Federal Nº 10.520/2002, subsidiariamente
na Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações, na Lei Complementar nº 123/2006, na Legislação Municipal
concernente à matéria, nas condições estabelecidas neste edital e nos documentos dele integrantes e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie.
A retirada do edital completo e todos os documentos dele integrantes, deverá ser feita gratuitamente através
de “download” junto a “home Page” desta Prefeitura, pelo sitio http://www.silveiras.sp.gov.br – Link:
Licitações.
Os envelopes contendo propostas e documentos dos interessados serão recebidos pelo pregoeiro designado
em portaria constante dos autos, na sala de reuniões do Paço Municipal, localizada na Praça Padre Antonio
Pereira de Azevedo, 52 – centro – Silveiras – Cep.: 12.690-000, até o dia 28/04/2017 à partir das 12H30MIN,
sendo que o credenciamento se dará A PARTIR DAS 13H, ATÉ O ENCERRAMENTO DA LISTA DE PRESENÇA.
Encerrado o credenciamento dar-se-á início a sessão de julgamento do certame.
1 – DO OBJETO:
1.1 - O presente Pregão tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

2 - DA PARTICIPAÇÃO:
2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
2.2 - Esclarecendo ainda que as empresas interessadas poderão participar ou ofertar propostas, ao objeto
desta licitação, onde será julgado pelo menor preço global, nos termos descritos no Anexo I.
2.3 - Não será permitida nesta licitação a participação de empresas:
a) concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
b) que em virtude de terem sido declaradas inidôneas, estejam com o direito de licitar ou contratar com a
Administração Pública suspensos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
c) que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si.
NOTA: A Administração não se responsabiliza pelo recebimento dos envelopes encaminhados pelos CORREIOS.

