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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170331PP00022
LICITAÇÃO N°. 00022/2017

^ MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RUA FLÁVIO RIBEIRO, 74 - CENTRO - BELÉM - PB
CEP: 58255-000

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.928.517/0001-57, doravante denominado
Preoóí râ Offcâ 'ri para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através doPregoeiro Oficia assessorado por sua Equipe de Apoio, as 10h30mln do dia 19 de Abril de 2017 no endereço
aama indicado licitação na modalidade Pregão Presencial n« 00022/2017, tipo menor preço; tudo de acordo com

031/20lTd?0 °d! ® Lei Federal n». 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°
V  í ® subsidiariamente pela Lei Federal n». 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

r  Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, conforme os
p  objstivando obter a melhor proposta para: Aquisições parceladas de,  carnes e outros para melhor atender as necessidades da Administração Municipal até dezembro de 2017.

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: Aquisições parceladas de carnes e outros para melhor atender as
necessidades da Administração Municipal até dezembro de 2017.

®"co"tram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de
Referência - Anexo I deste Instrumento.

processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações
hÍ/w? f complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade dá
Síor oSS específica - Aquisições parceladas de carnes e outros ®para
imnlc,- í" "®®®ssidades da Administração Municipal até dezembro de 2017 -, considerada oportuna eirnprescindiv®l b®m como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento

continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em

apS/adS^ objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento

MirnSSct® ̂"1"® ̂ ®^®'''í "ão será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para asMicroempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Arts 47 e 48 da Lei
Complementar n 123/2006, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas nos



iiifoSnJirtn'1'' diploma legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPp^ci^j^entodiferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção única, da LC n°. 123/^6.
2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÂO DO EDITAL ' Flsr ' |

dest?NSS®i?»"rírí^® documentação relativa á proposta de preços e a habilitação para execação do obfto
í entregues ao Pregoeiro Oficial até as 10:30 horas do dia 19 de Abril âè^0"17 no

07^00 a^í^lSboraf'^'^'®'^''^®"'"^ Prestados nos horários normais de expediente: das

?pfofpnfS''2?=f« " '"iPugna^ solicitar esclarecimentos ou providências,
o ?rinhl?i ató ni rS certame, se manifestadas por escrito e dirigida ao Pregoeiro, protocolizando
doTpnwlinllc iom® "teis antes da data fixada para realização da respectiva sessão pública para aberturados envelopes com as propostas, nos horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seouinte
endereço: Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB. exuiusivamenie no seguinte

^®®P°"sáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

Tdlte emTu^%'Silz1dTa
^ 3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO

3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;

3.1.2.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

?príhimInI?Ho n° será feita junto ao Pregoeiro, e quando for o caso, mediante o
SilSte ° indicada, correspondente ao custo de reprodução gráfica dos elementos: fornecido
4.0.DO SUPORTE LEGAL

2002, Decreto Municipal n'. 031/2015,de 01 de Julho de 2015, e subsidiariamente pela Lei Federal n". 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações

^  íÜtoiT'°f®®'w ®? ® '■®' "" 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, que ficam fazem partesintegrantes deste instrumento, independente de transcrição.
5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO

ORC P nNP ^ execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do

Entrega. Até 3 (três) dias após o pedido, em local a ser determinado pelo setor responsável

cons?ere?oS datdtsíaSS;?"*' ° f
llc^SRÍorPRÔPmSlTpR'^^^^^^
Dotação consignada no orçamento vigente 2017
Elemento de despesa >
3.3.90.30.01 - Material de Consumo

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO



desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro doiá^Si^es
acor^Mnhplfí^ proposta DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO. devidamentèllStSòs.
SSm^ntocóSà^ nos ,t|rj^os^|giãos

\% " lú
Peaupí?Pnrt«í é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresafempresas dePequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente. . í

nãoT,nr?ním°ní®íL?®' interessados que se encontrem sob o regime falimentar. empresas estrangeiras que
declarados inidôneos para licitar ou contratar com aAdministração Publica ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o

LIsoVfRrSimpntfiS®'®!? ®"''~®' envelopes Proposta de Preços e Documentação via postal -ícom
í^^frLpntn fíi í ? í remetê-los em tempo hábil ao endereço constante do preâmbulo deste
SSrfnpt?» iSL ® Pregoeiro - Luis Sebastião Alves. Não sendo rigorosamente observadas as
efetede^rtSiloTOcelSme ^ ® ° para

reDreSCTtente''cÍdanria®rtô°^^ envelopes junto ao Pregoeiro. sem a permanência de
ÍIncS verbafs respectiva sessão publica, ficará subentendido que o licitante abdicou da fase de
6.6.É vedada á participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

íplíinSnlf se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso. através de um
3ír?«"nrrff I « ° credenciam a participar deste procedimento licitatório. inclusive compoderes para formulação de ofertas e lances verbais. Cada licitante credenciará apenas um representante que
Da3eHor"mpnte T f certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituídoposteriormente por outro devidamente credenciado. ouuomuiuu

7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos;

representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei. quando for o
caso. devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidora;

procurador: a procuração por instrumento público ou particular da qual consterti os
declarações, desistir og apresentar

pertinentes ao certame; acompanhada do correspondentenstrumento de constituição da empresa, quando for o caso. que comprove os poderes do mandante oara a
^ outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente. !

7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

T®í° ®®' ®P^®®®"tados - antes do início da sessão púbíica - em original, por qualquerprocesso de cópia autenticada por cartono competente, pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.

7.4.A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de qualquer dos documentos de credenciamento
ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorrência não inabilitará o

tantro Pií^oiimfi^^^ correspondentes fases do processo licitatório. Para
nprpccàrint ? r '^®®" refendo concorrente seus envelopes, declarações e outros elementosnecessários á participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.

ríripn^JÍ"®"'® ̂ ® f ®®ssâo pública, cada licitante. por intermédio do seu representante devidamentecredenciado apresentará, em separado de qualquer dos envelopes, a seguinte documentação:

7.5.1 .Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II. v

7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo - Ahexo



° licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, se for o caso. sfendo
S  ® recebendo, portanto, tratamento diferenciado e
droSui I.m HnTLÍ I S® ^'9®"^®- ■'"®' comprovação poderá ser feita através da apresentaçãoDor orSíLT íí árf^ ®.Íkí®T®-?*°®" ® declaração expressa formalmente assinadastanSS devidamente habilitado, devendo ser reconhecida a firma em cartório do

O" equivalente, na forma daSwSL hÍ I ausência da referida declaração ou certidão simplificada não é suficiente motivo pára aSmn ?c?rin con ®^^' ^"'"®"*® ° P^®®®"^® certame, o direito ao tratamento diferépáSgD-esimplificado dispensado a ME ou EPP. previstos na Lei 123/06. V" " ■ " ,
7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal a^dái&ii^^ãrelacionada nos itens 7.5.1. 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope Proposta de P^os.
8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS

^®^®^^ ®®'' ®Pr®sentada em 01 (uma) via. dentro de envelope lacrado, contendo as seguintesinciic3ço0s no dnvsrso!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N». 00022/2017
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos;

AnovIi°f°®^® ®I" consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus elementos -
«.«ntonH ' ®'^ ^®''® .'^® empresa quando for o caso. devidamente assinada por seu representante®°'T®fPondente item cotado: discriminação, marca e/ou modelo e outras características sé
necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos.

um único preço, marca, modelo para cada item. com a utilização de duas casas decimais.Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os seguintes critérios:
8.3.1.Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;

!®"^° ? P'"''"®'''® ^'9''° excedente menor que 5. todo o excesso será suprimido, casocontrario haverá o arredondamento do digito anterior para mais e os demais itens excedentes suprimidos.

fnftrb°r?®iono/ ''Tf.! 2®®"^'^®^® P® unidades a ser cotada, por item. não deverá serI  ®®í""®''^® detalhada no correspondente Termo de Referência - Anexo I. Disposição emcontrario nao desclassifica automaticamente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.

^®^®^^ ®®'" ®'" ""3"® portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza, sem®f"®ndas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo
mdicaçâo.^do valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução; dascondições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias. e outras informações e

observações pertinentes que o licitante julgar necessárias. inrormaçoes e

quanSTo ' ° do preço unitànoipela
prLaSeSfdt divergênoia de preços unitários para um mesmo produto ou serviço,
8.8.No caso de alterações necessárias da proposta feitas pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio decorrentes

unidade de medida utilizada, observada a devida proporcionalidade, bem comona multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.

°fiÍSÍ®^T T Pí.°P°®'® ®"^^®9® O" execução, das condições de pagamento ou de sua
nníSn cTa Subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do instrumento convocatório e

®/® ®! ®Í ^®*®''f"";'®Çõ®s "®'® contidas para as referidas exigências não sendo suficientemotivo para a desclassificação da respectiva proposta.

^  "" ^"=1° femecido peio ORC, desde que ^teja



evrntuaffeiS ? mercadorias o participante indicará a origem dos produtos ofertados. Aeventual falta da refenda indicação não desclassificará o licitante /&•

8.12.Serâo desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumentil .05X ̂
9.0.DA HABILITAÇÃO ^ S

necessários à habilitação dos licitantes. deverão ser apresentados em 01 (uma) via. dentro de
envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N». 00022/2017
NOME PROPONENTE
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

9.2.PESSOA JURÍDICA:

Documentação relativa à REGULARIDADE JURÍDICA;

9.2.1.Registro Comercial e suas alterações, no caso de empresa individual, ou

^  9-2.2.Ato constitutivo. Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrado e em setratando de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou'

exefcída"^^° constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoriá em

oSumenta^ção^""^ apresentados no ato do credenciamento, fica facultado a inclusão no envelope
Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA-

9.2.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ.

Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratuaL aomiciiio ou seoe do

9.2^6.Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos
Federais e à Divida Ativa da União. (Portaria RFB/PGFN n° 1.751. de 02/10/2014).

da^Le?®^"'°®® "®9ativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma

02no/23TdfVLn®d^^ Seguridade Social INSS-CND (Portaria RFB/PGFN n" 1.751. de
rfrfiHfioc í . . Garantia por Tempo de Serviço FGTS-CRF. apresentando as correspondentescertidões fornecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, respectivamente.

'"s^^istência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a aoresentacão HpCertidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VN 7^0 cS^^^
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. i^onsoiioaçao das Leis do

Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÕMICQ-FINANCEIRA-

Recuperação Judicial ou Extrajudicial; nos

X de vJírdaSe nela Secrdo^r^ °

í eletronicamente (Internet) e nela não constar prazo de validade será considerada o
dKnSS rsúl autenticidade desde que nâo ultrapasse 30 (trinta)

ÍÍ2



o Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que.s^e
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. ,; .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará d^-CQoíratadó,
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b
- multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: i

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Belém.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes
e por duas testemunhas.

Belém - PB,... de de 2017.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELEM

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA


