
ITAPORANGA

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL

^  TOMADA DE PREÇO N" 001/2020: 1;;/U ;■
,/ PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2020 \

A Prefeitura Municipal de Itaporanga, localizada na Praça João Pessoa, 32, Centro, na cidade de
Itaporanga, Estado da Paraíba, toma público que por determinação do Senhor Prefeito Municipal e através
da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, constituída pela Portaria n° 697/2018, realizará
licitação às 8h30min (horário local) do dia 17 de fevereiro de 2020, na sala da CPL - Comissão
Permanente de Licitação, no endereço a cima indicado, na modalidade TOMADA DE PREÇO,
objetivando a aquisição parcelada de material de constmção e elétrico.
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- Esta licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e
legislação correlata, que ficam fazendo parte integrante desta TOMADA DE PREÇO, independentemente
de transcrição.

2.1-0 objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO PARCELADA DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS
ÓRGÃOS MUNICIPAL DE ITAPORANGA/PB.

2.2 - O valor estimado para fornecimento dos materiais é de R$ 1,556.875,90 (um milhão quinhentos e
cinqüenta e seis mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO - -W? %

3.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas que estejam regularmente cadastradas no
>4ADASTRO DE FORNECEDORES (CRC) junto à CPL da Prefeitura Municipal de Itaporanga (PB),
v.wVendo os Registros Cadastrais estarem atualizados, ou ainda as interessadas que atenderem as condições
exigidas para o cadastramento, até o 3° (terceiro) dia que anteceder a data do recebimento das propostas,
em conformidade com o art. 22, § 2°, da Lei n° 8.666/93.

3.2 - Empresas cujo objeto social expresso em seu estatuto ou contrato social especifique ramo de
atividade compatível com o objeto da licitação.

3.3 - Satisfaçam todas as exigências estabelecidas neste Edital.

3.4 - Não se admitirá consórcio de licitantes.

3.5 - Não será permitido participar desta Tomada de Preço:

3.5.1 - Empresas ou fornecedores suspensos de participar de licitação e impedidos de contratar com a
Administração Pública seja no âmbito Municipal, Estadual ou Federal, durante o prazo da sanção aplicada;
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