
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N." 023/2019 - SRP
DATA DA REALIZAÇÃO: 01 de Outubro de 2019
HORÃRIO: A PARTIR DAS: 14h00min.

0 Senhor Tássio Pereira da Silva, Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jacaraú, constituída pela Portaria
n." 001/2019 de 02 de Janeiro de 2019, 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 - Jacaraú/PB, que será
regida pela Lei federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores. Lei
complementar n.° 123/2006 e suas alterações, Decreto Municipal n" 04G/2017, 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 01 de
Outubro de 2019 às 14:00hs. (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 AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTl E
LEGUMINOSAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, detalhado as especificações no anexo I (Termo de Referência) do presente Edital.

II - DA PARTICIPAÇÃO
1 - Poderá (ão) participar do certame todos os licitantes enquadrados nos benefícios da Lei
complementar n." 123/2006 e alterações que preencherem todos os requisitos constantes neste ato
convocatório.

2 - Não será aceita a participação de 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
1.453/2009 - 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
Jacaraii/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.
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