
ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE COMPRAS CENTRALIZADAS 

EDITAL 

PROCESSO N°019.201.02197/2013-1. 
Pregão n° 0 13/20 14. 

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 - A Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, através da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, e este Pregoeiro, designado pela Portaria n° 2783 de 03 de junho 
de 2013, tornam público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados 
anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO, POR LOTE. 

1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão 
conduzidos por servidor da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, denominado 
Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
"Licitações", constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. 

2.0 - DO OBJETO: 

2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 
prestar serviços de recepção, teledigifonia e coordenação de atendimento, visando atender às 
necessidades Junta Comercial do Estado de Sergipe - JUCESE, conforme especificações técnicas 
detalhadas constantes deste edital e seus anexos. 

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1 - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária 
abaixo especificada: 

UNIDADE CLASSIFICAÇÃO PROJETO OU ELEMENTO DE FONTE DE 
ORÇAMENTÁRIA FUNCIONAL 

ATIVIDADE DESPESA RECURSO PROGRAMÁTICA  

19.201 23.122.0039 1152 339037 0270 

4.0 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

4.1 - Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de licitação perante a 
Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que anteceder a data fixada para 
recebimento das propostas. 

5.0 - DA IMPUGNAÇÃO 

Superintendência Geral de Compras Centralizadas - SGCC/SEPLAG 
Endereço: Rua Duque de Caxias n346 - Bairro São José - CEP: 49.015-320 - Aracaju/SE 

Fax: (0xx79)-3226-2246 




































