
  
 

 
  
  
  
  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

  
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020 
 
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 
na Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 11 de 
Setembro de 2020, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para:
Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada 
por menor preço global: construção de uma Garagem Pública. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº
123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: 
prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br. Obs.: o cadastramento (feito através de solicitação formal 
acompanhada pela xérox do contrato social e suas ultimas alterações, mais xérox de
documento com foto do administrador presente no contrato, mais CNPJ com emissão
atual, mais CND FEDERAL vigente, mais CND ESTADUAL vigente, mais CND 
MUNICIPAL vigente, mais CNDT vigente, mais FGTS vigente, mais FALENCIA E
CONCORDATA vigente); a prestação de garantia de proposta poderão ser feitas via
ferramenta eletrônica (e-mail) obedecendo os prazos para cadastramento e prestação da 
garantia. Será adotada a data de recebimento da referida solicitação (para
cadastramento)  e/ou entrega da garantia, seja por e-mail ou presencialmente. Conforme 
doutrina na Lei 8.666 de 1993, a garantia deverá ser entregue ao setor competente e este
emitirá comprovante de prestação para que o licitante anexe a sua documentação de
habilitação. É vedado apenas incluir a garantia de proposta dentro do envelope de
documentação sem antes entregar ou enviar por meio eletrônico a referida garantia ao
ORC, para que este emita o comprovante de prestação de garantia e o entregue ao
referido licitante pelos meios que o próprio escolheu (presencialmente ou
eletronicamente).   
 

Duas Estradas - PB, 19 de Agosto de 2020
LUIS CARLOS MALAQUIAS DA SILVA - Presidente da Comissão

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


