
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N.° 013/2020 - SRP
DATA DA REALIZAÇÃO; 08 de Selembro dc 2020
HORÁRIO: A PARTIR DAS: lOhOOmin.

0 Senlior Tássio Pereira da Silva, Pregoeiro da Prcleitiira Municipal de Jacaraú, constituída pela Portaria
n." 001/2020 de 02 de Janeiro de 2020. faz saber a todos os interessados, de que trata a presente licitação
na modalidade Pregão Presencial do tipo; MENOR PREÇO, em sessão pública, na sede da Prefeitura
Municipal Jacaraú/PB. situada na Rua Augusto Luna. 45 - Centro - 58.278-000 - JacaraiVPB, que será
regida pela Lei federai n° 10.520, de 17 de jullio de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei federal n® 8.666, de 21 de juniio de 1993. com alterações posteriores, Lei
complementar n.® 123/2006 e suas alterações. Decretos Municipais n° 040/2017 e 066/2019, bem como
toda legislação correlata e demais exigências Previstas neste edital e. anexos.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório conforme anexo I
(Termo de Referência), que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão Presencial, após o credenciamento dos
interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada no prédio sede da Prefeitura Municipal de
Jacaraú situada na Rua Augusto Luna, 45 - Centro - 58.278-000 - Jacaraú/PB, iniciando-se no dia 08 de
Setembro de 2020 às lOrOOhs. (horário local) e será conduzida pelo Pregoeiro, designados nos autos do
processo em epígrafe.

1 - DO OBJETO
I - A presente licitação tem por objeto a eventual AQülSIÇAO PARCELADA DE TUBOS EM PVC E
MOTO BOMBAS PARA INSTALAÇÕES HÍDRICAS NO MUNICÍPIO DE JACARAÚ, detalhado
as especificações no anexo I (Termo de Referência) do presente Edital.

II • DA PARTICIPAÇÃO
1 - Poderá (ão) partlcipnr do certame empresa.s que preencherem todos os requisitos constantes
neste ato convocatório.

2 - Não será aceita a parlicípação dc empresas nesta Licitação, quando:

2.1 Reunidas em consórcios, grupos ou associações de empresas, haja vista que o objeto possui baixa
complexidade, cujos valores também não são elevados, conforme Acórdãos TCU n° 1.405/2006,
l .453/2009 - Plenário e n® 1. 102/2009).
2.2 Cujos dirigentes ou responsáveis técnicos ocupem ou tenham ocupado cargo de direção,
assessoramento superior, assistência, intermediária, cargo efetivo ou emprego na Prefeitura Municipal de
Jacaraú/PB ou em qualquer órgão ou entidade a eles vinculados, nos últimos 60 (sessenta) dias corridos,
anteriores à data da publicação do Aviso deste Edital.
2.3 Em processo de falência ou concordata.
2.4 Estejam impedidas de licitar, contratar e/ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de
suas entidades descentralizadas.

2.5 Estejam declaradas inidôneas por Órgão ou por Entidade da Administração Direta, por Autarquias,
fundações ou Empresas Públicas e por demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.
Estados, Distrito Federal ou Municípios.
2.6 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666, de 1993.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

ANEXOU

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial n"0l3/2020

dia de de 20

n"

a  Prefeitura

. Bairro

Municipal de
. Cidade

representado pelo_

Jacaraú, situada Na
, inscrito no CNPJ
, nos lermos da Lei

No

Rua
sob o n°
n° 10.520, de 17 de jullio de 2002, alterações, subsidiariamente a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações. Decretos Municipais n.° 04G/2017 e 066/2019 e demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial n® 013/2020, RESOLVE registrar o preço
ofertado pelo Fornecedor Beneficiário • localizado .
inscrito no CNPJ sob o n° representado pelo conforme
quadro abaixo:

Item
Descrição completa dos

produtos/marca

Quantidade
Anual

Preço Unitário Valor Anual

(B) (A) (C) = (A)x(B)

2

TOTAL (R$)

Adjudicação (Io Objeto: será por preço unitário,
Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a
contar de sua publicação no Diário Oficial.
Dos órgãos participantes: Participará deste certame a Prefeitura Municipal de Jacaraú/PB.

1. DO PRAZO E DOTAÇÃO

1.1 O prazo início da entrega do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades da
Prefeitura, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, considerado a partir da
emissão da ordem de fornecimento. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por
conta do orçamento vigente Recursos Próprios do Município.

2, DO PAGAMENTO

2.1 O pagamento será efetuado parceladamente em até 30 dias, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de Jacaraú/PB.
2.2 O pagamento será "feito mediante transferência bancária ou depósito bancário entre contas da prefeitura
municipal de JACARAÚ-Pb e da empresa contratada.
2.3 O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes á contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
2.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
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