
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITT RA MUNICIPAL DE PAULISTA

COMISSÃO'PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190902PP00037

LICITAÇÃO N°. 00037/2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO

Óréao Realizador do Certame:
prIfeitura municipal de paulista
PrÍçA cândido de ASSIS QUEIROGA, 30 - CENTRO - PAULISTA - PB.
CEP: 58860-000 - Tel: (083) 34451011.

O  Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.945.727/0001-53,
doravante denominado simplesmente ORC, e que neste ato é também o Órgão Gerenciador
responsável pela condução do conjunto de procedimentos do presente registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente, torna público para conhecimento de
quantos possam interessar que fará realizar através do Pregoeiro Oficial assessorado por sua
Equipe de Apoio, as 10:00 horas do dia 17 de Setembro de 2019 no endereço acima indicado,
licitação na modalidade Pregão Presencial n° 00037/2019, tipo menor preço; tudo de acordo com
este instrumento e em observância a Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal n°. 009/2009, de 05 de Junho de 2009, Decreto Federal n°. 7.892, de 23 de Janeiro^de
2013, e subsidiariamente pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, bem como a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, conforme
os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando o Registro de Preços para.
Serviço de Locação mensal de veículos destinado as diversas secretaria do município de
Paulista/PB.

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: Serviço de Locação mensal de veículos destinado as
diversas secretaria do município de Paulista/PB.
1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no
correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento, onde consta, inclusive, a
estimativa de quantidades a serem contratadas pelo ORC. O presente certame objetiva selecionar
a proposta mais vantajosa visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações
futuras, conforme Decreto Federal n°. 7.892.
1.3.0 Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, nos
termos do Anexo IV e nas condições previstas neste instrumento.
1.4.Os preços registrados neste procedimento, terão a validade de 12(doze) meses, a partir da
data de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, e a execução
do objeto ora licitado será de acordo com as necessidades do ORC no referido período.
1.5. A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento
convocatório, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando
for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda
especifica - Serviço de Locação mensal de veículos destinado as diversas secretaria do
município de Paulista/PB -, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida
de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas^para a
promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos
objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de
planejamento aprovadas.
1.6.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições
contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n° 123/2006, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma
legal.

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
2.'. .Os envelopes contendo a documentação relativa á proposta de preços e a habilitação para

(éüção do objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 10:00
':aS'do dia 17 de Setembro de 2019, no endereço constante do preâmbulo deste instrumento,

te mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura dos referidos
en^^elopes .
2.^Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horári^^s normais
de^xpediente: das 08:00 as 12:00 horas.
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