
ITAPÒRANGA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÒRANGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N* 040/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÒRANGA, Estado da Paraíba, por meio do seu
Pregoeiro Oficial Welldson Fernandes Figueiredo, designada pela Portaria/PM! n®
219/2017, torna público que às 09:00 horas (horário local) do dia 31 de JULHO de
2018, localizada na praça joão pessoa, ̂ 32, sala da comissão permanente de
LICITAÇÃO, anexo A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, fará realizar ücitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR VALOR POR ITEM, que
obedecerá às disposições da Lei Federal n° 10.520, de 17 de abril de 2002, da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Municipal n® 003, de 7
de janeiro de 2009, e, no que couber, subsidiariamente, às disposições da Lei n® 8.666
de 21 de junho de1993, e às deste Edital.

1 DO OBJETO

O objeto da _presente licitação consiste na escolha da melhor proposta para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLATAÇÃO E SUPORTE DE
SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAPORANGA-PB. Conforme as especificações constantes do Termo de
Referência (Anexo I deste Edital), o qual é parte integrante deste instrumento
convocatório.

2 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas (MEI, ME, EPP e
sociedades empresárias ou empresários individuais) do ramo pertinente ao objeto
desta licitação. Desde que microempresas ou empresas de pequeno porte
conforme Lei Complementar n° 147/14 que discorre sobre a exclusividade deste
tipo de empresa para o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal
e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à
inovação tecnológica.

2.2 A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita junto ao Pregoeiro Oficial
ou à sua Equipe de Apoio, no prédio sede da CPL, no site
www.itaDoranQa.Db.qov.br e \ANvw.famuD.com.br.

2-3 Não será admitida nesta licitação a oarticipacão de:

2.3.1 Interessados que se encontrem em regime de falência, recuperação judicial,
concurso de credores, dissolução, liquidação, assim como empresas estrangeiras
que não funcionem no País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos
para licitar ou contratar com a administração pública, ou que estejam sob os
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