
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

EDITAL

TOMADA DE PREÇO - N" 002/2020

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de JACARAÚ constituída peJa Portaria GP n'
89/2020, de 17 de Janeiro de 2020, faz saber a todos os interessados, de que trata a presente licitação na modalidade
Tomada de Preço, do tipo menor preço UNITÁRIO, em reunião que se realizará às lOhOOmin do dia 15 de Maio
de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de JACARAÚ, localizada na Rua Augusto Luna, N.° 45 - Centro -
58.278-000 - Jacaraú/PB, observadas as especificações e condições constantes deste iitstrumenio e seus anexos:

a) Anexo I - Projeto Básico

b) Anexo II — Modelo de declarações

c) Anexo III - Minuta do Contrato

d) Anexo IV - Modelo de propostas

e) Anexo V - Modelo Declaração ME e EPP

I. DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1 A presente licitação, na modalidade Tomada de Preço, regular-se-á pelos preceitos legais vigentes e,
especialmente, pelos ditames da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, da Lei complementar
n.° 123/2006 e suas alterações, demais normas inerentes à espécie e anexos I e II, III, IV e V do presente Edital.

2. DO OBJETO

2.1 O objeto desta Licitação é AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (NOVAS), DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, cujos quantitativos e especificação seguem
detalhados no anexo I - planilha orçatnentttria anexa a este edital.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 Cada licilanie credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatório e a responder por todos os atos e para todos os efeitos previstos nesta Tomada de Preço,
pela sua representada.

3.2 Quando do início da reunião para recebimento dos envelopes comendo a documentação e propostas, os
representantes das licitantes deverão apresentar os seus credenciamentos à Comissão Permanente de Licitação.

3.3 Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:

I • Documento oficial de identidade;

RUA AUGUSTO LUNA, N^ 45 - CENTRO - JACARAÚ-PB - CEP: 58.278-000
CNPJ: 08.947,699^001-03
































































































