
ITAPORANGA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL

01.00-PREÂMBULO

TOMADA DE PREÇOS N® 009/2018 - CPL

O Município de Itaporanga-PB, por ordem do seu Exmo, Sr. Prefeito e a fim de atender a
solicitação da Secretaria Municipal de educação, nos termos da Lei n" 8666, de 21 de junho de 1993 e
demais normas legais pertinentes, torna público, para conhecimento dos interessados, que, às
09h:00min do dia 24 de AGOSTO de 2018, na sala de licitação, situada na Praça João Pessoa, n° 32
- Centro, nesta cidade, perante a Comissão Permanente de Licitação - CPL, serão recebidos e iniciada
a abertura dos envelopes, referente aos documentos de habilitação e proposta, a partir, da referida data
e horário, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário na modalidade
TOMADA DE PREÇOS, do tipo "menor valor global", para execução do objeto do presente Edital.

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, ficará a sessão adiada para
o primeiro dia útil subsequente no mesmo local e hora, salvo disposição em contrário.

02.00-OBJETO

02,01 - CONTRATAÇÃO DE UMA EIMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA

QUADRA ESCOLAR COBERTA E COM VESTIÁRIO

03.00-PRAZOS

03.01 - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
contado a partir da data de sua apresentação, que ocorrerá no dia da sessão de abertura deste certame
licilatório, suspendendo-se este prazo na hipótese de inlerposição de recurso administrativo até sua
ulterior decisão.

03.02 - O prazo para execução do objeto desta licitação será o previsto pelas planilhas de
Engenharia no cronograma da obra, diferente em cada unidade, contados a partir da data de expedição
da respectiva Ordem de Serviço, observado o disposto no art. 57 da Lei n® 8.666/93 e demais normas
legais pertinentes.

03.03 - A(s) licitante(s) vencedora será convocada para assinar o instrumento de contrato,
devendo fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data da
convocação oficial, sob pena de decair o direito à contratação, nos termos do art. 64 da Lei n° 8.666/93
e demais normas legais pertinentes.

04.00 - RECURSOS FINANCEIROS

04.01 - Os recursos alocados para a realização do objeto da presente licitação são oriundos da
seguinte rubrica orçamentária;

Praça João Pessoa. 32, Centro, Itaporango/PB - CEP: 58.780-000 Tel. (083)3451 -3605
www.ifaporanga.pb.gov.br


























































































































