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Edital do Pregão Presencial nº 002/2014 (Republicação) 
 
 

PREÂMBULO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A FUNDAÇÃO UNIRG, torna público que se acha aberta nesta instituição 

licitação na modalidade PREGÃO (presencial), do tipo MENOR PREÇO – POR ITEM, cuja 
licitação foi autorizada nos autos do Processo Administrativo nº 2013.02.000282, que será 
regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie.  
 
 

1- DO OBJETO  
 

1.1  A presente licitação tem por objeto a Aquisição de material necessário para 
realização de reforma e conserto de área de acabamento predial; manutenção 
hidráulica e elétrica do prédio Bloco C – Campus II do Centro Universitário UNIRG, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência que constitui o Anexo I a 
este Edital. 

 
1.2 Os materiais ofertados pelo licitante deverão atender às exigências de qualidade, 
observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de 
qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente 
para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 
 
1.3 O orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários está à disposição 
dos interessados junto aos processos Administrativos nº 2013.02.000258. 

 
2- DA PARTICIPAÇÃO  

 

Horário e Local para abertura da Licitação e recebimento dos envelopes contendo 
PROPOSTA DE PREÇO “A” e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO “B”. 

 
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 002/2014 

PROCESSOS n° 2013.02.000258 

DATA DA REALIZAÇÃO: 12 de fevereiro de  2014. 
HORÁRIO: 9h ( horário local). 
 

LOCAL: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, no Centro Administrativo da 
Fundação UNIRG, localizado na Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, 1º piso –, 
Setor Engenheiro Waldir Lins II, CEP: 77.423-250, Gurupi/TO. 

 
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 8.811,51 (Oito mil, oitocentos e onze reais e cinquenta e 
um centavos). 
 
Observação: Não havendo expediente na Fundação UNIRG ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data definida, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local 

estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação em contrário. 


