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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO 

  
AVISO DE RESTRIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020 
Torna público através do PREGOEIRA, que a EMPRESA: BARBOSA E SILVA 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA ME, NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO: 25.003.525/0001-01 está com RESTRIÇÃO (ÕES) na(s) CERTIDÃO (ÕES): 
CND - MUNICIPAL, contudo, será atribuído ao(s) referido(s) licitante(s) os benefícios da 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, Art. 43.  As 
microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estaapresente alguma 
restrição.                  (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)      
Produção de efeito; § 1o  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 
prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.                    (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)      Produção de efeito; § 2o  A não-
regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação.  A(s) referida(s)  CERTIDÃO, com a(s) restrição(ões) está(ão) presente(s) na 
sua documentação. Portanto, serão atribuídas  ao licitante, os benefícios expostos no 
referida artigo da referida lei. Portanto, a partir  da presente DATA, passa a contar o 
prazo para a regularização da(s) referida(s) CERTIDÃO. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) ...-.... 
Email: prefeituradesertaozinho@gmail.com 

SERTAOZINHO- PB, 29 de  junho de  2020. 
CAMILA DA SILVA NASIMENTO - PREGOEIRA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


