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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170503PP00034

LICITAÇÃO N°. 00034/2017
^ MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RUA FLAVIO 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
simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar através do
Pregoeiro Oficial assessorado por sua Equipe de Apoio, as 09h00min do dia 18 de Maio de 2017 no endereço
acima, indicado, licitação na modalidade Pregão Presencial n" 00034/2017, tipo menor preço; tudo de acordo com
este instrumento e em pbservãncia a Lgi Rederal n". 10.520, de 17 de julho de 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 posteriores, bem como a Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada, conforme os
critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta para: Aquisições de Utensilios
domésticos para atender as demandas de todas as Secretarias e Setores da Administração Municipal até o fim do
exercício de 2017.

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: Aquisições de Utensílios domésticos para atender as demandas de
todas as Secretarias e Setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2017.

1.2.As especificações do objeto ora licitado, encontram-se devidamente detalhadas no correspondente Termo de
Referência - Anexo I deste Instrumento.

1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações
técnicas e informações cornplementares que b acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da
devida efetivação de compra para suprir demgnda específica - Aquisições de Utensilios domésticos para atender
as demandas de todap as Secretarias e Çetòres da Administração Municipal até o fim do exercício de 2017
considerada oportuna e imprescindível, bem'como relevante medida de interesse público; e ainda, pela
necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando ã
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas.

1.4.Salienta-se que na referida contratação, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei
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Complementar n° 123/2006, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situações previstas nos
incisos II e III, do Art. 49, do mesmo diploma legal. Fica, no entanto, assegurado a ME e EPP.07tcatamento
diferenciado e sim[3|fiçado previsto nos c|eniais Artigos do Capitulo V, Seção única, da LC n°. 123/2066!

-2.0.DO LOCAL Efg^tA E DA ^
2.1.Os envelopes^çòrt^ndo^^a documebtâ00(ielatlva;à prp^opte f)reços e a habilitação para"^ecuiã£uio objeto
desta licitação, dév|f|íd ser entregu^:p!Í3]|rçg^eítòí horas do dia 18 de""fí/laio^2017, no
endereço constante dÜ preâmbulo déltliinstru^ data e horário será realizada a sessão
pública para abertura dos referidos e^6li3|^s! [ :l' --'?^^'^ •■Ir ■
2.2.Informações ou esclarecimentos sóbfe esta,licitação, sdrão prestados nos horários normais de expediente: das
07:00 as 11:00 horas. ; ; : | i '

2.3.É facultado a qualquer pessoa - cidadão ou licitante - impugnar! solicitar esclarecimentos ou providências,
referentes ao ato convocatório deste certame, se manifestadas por escrito e dirigida ao Pregoeiro, protocolizando
o original até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para realização da respectiva sessão pública para abertura
dos envelopes com as propostas, nos horários de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte
endereço: Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB.

2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliada pelos setores responsáveis, pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a respectiva petição, respondendo ao interessado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, considerados

^ da data em que foi protocolizado o pedido.

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO

3.1.Aos participantes, serão fornecidos os seguintes elementos:

3.1.1.ANEX0 I - TERMO DE REFERÊNCIA- ESPECIFICAÇÕES;

3.1.2.ANEX0 II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

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

3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.2.A obtenção do instrumento convocatório poderá ser feita apenas da seguinte forma:

3.2.1.Pela Internet: www.tce.pb.gov.br; e

3.2.2.lmpresso: junto ao Pregoeiro gratuitamente.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 031/2015.
de 01 de Julho de 2015, e subsidiariàmente pela Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores, bem como a Le] Complepn.eptar ri" 1?.3, de,14 de dezembro de 2006, alterada, que ficam fazem partes
integrantes deste instrumento, independente de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO

5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suaS características e as necessidades do
ORC, e que admite prorrogação nos casos.previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a
partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 3 (trés) dias

5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2017,
considerado da data de sua assinatura;

5.3.AS despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação:
RECURSOS PRÕPF^lOè/ PROGRAMí^Sj/; O.UTROS
Dotação consignada n0!ojÇ|(mento vi^nte 2017 . ^ _
Elemento de despé^'''jj^''^ ir'':'' .
3.3.90.30.01 - MalenaKâe cèhsumo f JfP. Ç; "f i '
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. 6.0.DÁS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO —
'  ■ ■-•y' \r'^6.1.ps proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Pregoeiro dois enviicipes

fechados indicandp, respectivamente, PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO, devidái^'e|i^e^!^^Càdos,
acompanhados da respectiva declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, nò^ termos definidos
neste instrumento convocatório.

6.2.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

6.3.Não poderão participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras que
não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública oü que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o
ORO. I .

6.4.Os licitantes que desejarem: enviar seus envelopes Proposta de Preços e Documentação via postal - com
Aviso de Recebimento AR -, dçyerão femetê4qs em.tem)i)o hábil ao endereço constante do preâmbulo deste
instrumento, aos cuidados do !,pregoeiro - Luis Sebastião Alves. Não sendo rigorosamente observadas as
exigências deste item, os respectivos envelopes não serão aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para
efeito de participação no certamèi

6.5.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopés junto ao Pregoeiro, sem a permanência de
representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido que o licitante abdicou da fase de
lances verbais.

6.6. É vedada á participação em consórcio.

7.0.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Pregoeiro, quando for o caso, através de um
representante, com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatório. inclusive com
poderes para formulação de ofertas e lances verbais. Cada licitante credenciará apenas um representante que
será o único admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser substituído
posteriormente por outro devidamente credenciado.

7.2.Para o credenciamento deverão ser apresentados os segdirités documentos:

7.2.1.Tratando-se do representante legai: o ihstfumento 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 investidura;

7.2.2.Tratando-se de procurador: á procuração por instrumento público ou particular da qual constem os
necessários poderes para formular verbalmente lances, negociar preços, firmar declarações, desistir ou apresentar
as razões de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente
instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a
outorga. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida por cartório competente.

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

7.3.Estes documentos deverão ser afprqséntados - antes do inicio da sessão pública - em originai, por qualquer
processo de cópia auteiiticada por cánõfÍò"cornpetente, pelo Prégoeiro ou membro da Equipe de Apoio.
7.4.A não apresenteçi^í òú'ainda a :íncoVreÇãb insanável de qualquer dos documentos de credenciamento
Impedirá a participaçã^çí iqtiy§:,do.çeprêS^tapte.dQ ^ certame. Esta ocorrência não inabilitará o
concorrente, apenas direitp ía^mábifeStair-se riàs^'w fases do processo licitatório. Para
tanto, ,0 Pregoeiro recetteráT<^gu|arnribnte.do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros elementos
necessários à participáçi^^p certarT)^,''âescÍe que-apresentados na forma definida neste instrumento.
7.5.N0 momento de abeirtürá^a-sestiâp publica,'cada licitante, por intermédio do seu representante devidamentecredenciado apresentara,iet^,separado^e qualquer dos envelopes, a seguinte documentação:
7.5.1.Declaração dê El^wá^âo Indepeiidehte de Proposta - Anexo II.

•TTd:?;
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7.5.2.Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo - Anexo
III.

7.5.3.Comprovaçãò de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, sq^ o cãso;^ sendo
considerada microempresa ou empresa.cie .peiqueno porte © recebendo, portanto, tratamg^to dife^C^do e
simplificando na forníf definida pelalegislaç^o Viige/lte: Tal comprovação poderá ser feita atra®ç\^.a^^^p^çâo
de qualquer um dq?'seguintes documénfos, a cntèfjo do licitânte: áj declaração expressa fc^almente a^nada
por profissional dá,área contábil, dêyídámente hâbilitadoy devendo ser reconhecida a firm^;jem do
signatário; b) certidão simplificada ámitidai pela Junta çóme^^ sede do licitante ou equivafênte^jw^rma da
legislação pertinente. A ausência dá reféndá declaração óu certidão sirrtplificada não é suficiente motivo para a
inabilifaçâo do licitante, apenas perderá,: ddranie p presênté : certame, o direito ao tratamento diferenciado e
simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na liei 123/06;
7.6.Quando os envelopes Proposta de Preços e Documentação forem enviados via postal, a documentação
relacionada nos itens 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3 deverá ser apresentada dentro do envelope Proposta de Preços.

8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1.A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes
indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N". 00034/2017

_  NOME PROPONENTE

'  ENDEREÇO'É CNPJ DO PROI^ÒNENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

8.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e seus elementos -
AnexO| I em papel timbrado da empresa, quando for o caso, devidamente assinada por seu representante,
contendo no correspondente item ̂ cotado: discriminação, marca e/ou modelo e outras características se
necessário, o quantitativo e os valores unitário e total expressos em algarismos.

8.3.Será cotado 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;.

8.3.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5. todo o excesso será suprimido, caso
contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os demais itens excedentes suprimidos.

8.4.N0 caso de aquisição de bens, a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item. não deverá ser
inferior a 100% da estimativa detalhada no.correspondente Termo de Referência - Anexo I. Disposição em

^ contrário não desclassifica automaticámente a proposta apenas o respectivo item será desconsiderado.

8.5.A Proposta deverá ser redigida em Itngüa portuguesa e em moeda nacional, elaborada com clareza, sem
alternativas, rasuras,, emendas e/ou entrelinhas. Suas folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo
responsável, com-in^iéação: do valortotál-dá proposlá em áfgarismos, dos prazos de entrega ou execução, das
condições de pag^ento, da sua V|lidade qáê nãq pódetáí^'^^^^^^ inferior a 60 dias, e outras informações e

• observações pertinlntjès que o licitantê juFgáV necessárias. ;

8.6.Existindo discrepância entre o preço ünitárip e o valor total, resultado da multiplicação do preço unitário pela
quantidade, o preçàúhitário prevalecerá.';^ ' "

8.7.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto ou serviço,
prevalecerá o de rriehdr valor.

8.8.N0 caso de alt^ra^Ões necessárias da proposta feitas peio Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, decorrentes
exclusivamente de iíTqórreções na unidáde de rnèdida utilizada, observada a devida proporcionalidade, bem como
na multiplicação e/díjl^pia de valores, ,prevalecerá o valor corrigido.

8.9.A não indica^i!;B;^roposta doi^jíáztó dy.e.nfrèga ou execução, das condições de pagamento ou de sua
validade, ficará suDeVfl^âido que o ftcitlfifêi âçeítoü ihtégráím^^ ás disposições do instrumento convocatório e,
portanto, serão considáj^as as deterrrtináçõeS[né!e ç^ referidas exigências não sendo suficiente
motivo para a desclassif^ção dá respisM^âptópôètáv''' ' ' i'-'Chi'-"- í>cí...< ffií S; : h

■  ;
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8.10.É facultado ao licit^íe( apresentar a proposta: no próprio modèlo:fornecido pelo ORC.-desdeTaue esteja
devidamente preenchido.: : i . i /.y

8.11.Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos bjBj^ül^Sfen^bs. A
eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante, \ % /o/

V'''v

8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrurnèmtor—'

9.0.DA HABILITAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM ;
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL..N®. 00034/^017 : ;
NOME PROPONENTE h;: ' ^ T í" '
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos: :

9.2.PESSOA JURÍDICA:

^ 9.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacionai de Pessoa:Jurídica CNPJ. ;

9.2.2.Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e em se tratando de
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores

9.2.3.Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela sede do licitante devidamente vigente

9.2.4.Regularidade para com a Fazenda Federal - certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União.

9.2.5.Certidões negativas das Fazendas: Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma
da Lei.

9.2.6.Comprovação de regularidade relativa à'Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço FGTS-ÇRF, apresentando as correspondentes certidões fornecidas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social e Caixa Econônfiica Federal, réspectivamèntè. i

9.2.7.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5^52, dé 1 ° de maio de 1943.

^ 9.2.8.Declaração do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituição Federal - Art.
27, Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito à participação na licitação;
e de submeter-se a todas as cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo -
Anexo II.

9.2.9.Certidão negatjya de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, no máximo 30
(trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

9.2.10.ComprovaÇáõ de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao
objeto da licitação,Téit? através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

9.3.Os documento^,iie Habilitação deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por
um índice correspondente, podendo ser àpreséntadòs em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competenté,-!?^^ Pregoeiro òd-membro'da'Equipe de Apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial,
quando for o caso.^Estândo perfeitamente legíveis, sem conter borrões. rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro
do prazo de validadéj .e encerrados-erif-envelope devidannente lacrado e indevassável. Por ser apenas uma
fomnalidade que visa)|^cilitar os trabalhos, ausência do índice de que trata este item, não inabilitará o licitante.

9.4.A falta de qualquer dçcumento exigidç, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente autenticadas ou
das vias originais p^ra~autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou da publicação em órgão na
imprensa oficial, a;apresentação de docurpentos de habilitação fora do envelope especifico, tornará o respectivo
licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua legalidade será comprovada nos endereços

éiá.
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eletrônicos correspondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de
fornecedores, constantes dos arquivos ,dp ORO, para comprovação da autenticidade de elementos apresentados
pelos licitantes, quando for o caso. • -<-777--.,

10.0.DO CRITÉRIQ PAÍ^ JULGAMENTO ! ; /J'
.  7" liH FSS. ^.10.1.Na seleção Iriiçii^slàs propQStà^:í p^i ;iç(én^8cpÇã(í; d^ fase de\iânces verbais-e na

classificação final;:;pps^adas : neste instrumentd^nvorf^ó. será
considerado o criténo;dé^enor pr^^ôiapresentaclo: pára àcoçrespohdente item.

10.2.Havendo igualdáíâéTde valorés ehtré dup|ôú iinaisiprqp^ esèritaé, e após obedecido o disposto no Art. 3°,
• §2", da Lei 8.666/93, a clàssificaçãp inicial pãfá a fase de lances vertais, se fará através de sorteio.

10.5.Na presente licitação - fase de lances -, será assegurada comò critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate - fase de lances -, aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05%
(cinco por cento) superiores ao melhor preço. .

lO.õ.Ocorrendo a situação de empate - fase de lances - conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte
forma:

10.5.1.A microempresa óu'emplésa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar
nova proposta no máximp_de 05(<?jnco) rninütos após o encerrarnento dos lances, sob pena de preclusâo

10.5.2.Nâo ocorrendo a contratado da rriicroempfesa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior,
serão convocadas as demais rerfianèscéntés qu© Por ventura se enquadrem na situação de empate acima
definida, na ordem de classificação, para exercício do mesrno direito;

10.5.3.N0 caso de equivalência dé valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem no intervalo estabelecido como situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela quê primeiro p^^rá apr^entar. melhor oferta.

10.6.Na hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a situação de empate e
assegurado o tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

10.7.A situação de empate - fase de lances -, na forma acima definida, somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS

^  11.1. Para o recebí^rílíi^os ̂ velopés e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de 15 (quinze)
minutos após o horáriô fjxádo. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito.

.rc!":.?;óor ■ "Vó? 'n a V*'r :-T :

11.2. Declarada abeifê |'ãessão^úbÍica pèb será efetuado o devido credenciamento dos interessados.
Somente participará àfivrahlehte da reunião um representante de cada licitante. podendo, no entanto, ser assistida
por qualquer pessoa .que se interessar. . ̂ ,

11.3. O não comparèçiraiíj^ò dòjfiêpreséM de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação da reunião,
sendo que, a simples páítlcipaç^' neste certamè implica ha total aceitação de todas as condições estabelecidas
neste Instrumento Cpnypcatório.é seus anexos.

11.4. Em nenhuma hTpótêsé ser^ concedido prazo para a apresentação de documentação e/ou substituição dos
envelopes ou de qualgiièr' elerhénto exigido e não apresentado na reunião destinada ao recebimento das
propostas de preços. ; j

11.5. O Pregoeiro'^^tepe^|,|^^.^çlá'j,ityprêsen^ante os envelopes Proposta de Preços e Documentação e a
—a- jj:.-. dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos dedeclaração, separad^ çfeiou^ dí

habilitação. , í,;'I::l'.ir 'z

conteúdo juntamente com a sua
exigências constantes no instrumento

convocatório e solicJtafá;dos_liç|tahtá^^ .qúé;^ neles contidas

■ c- ■ "l
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,11.7. f^rosseguindo os trabalhos, o Pregoeip áhalisárá os documentos e as observações porventuraio,fmyladas
pelos licitantes, dando-lhes ciência, em seguida, da classificação inicial, indicando a proposta ,cte>méííorp[èço e
aquplas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor v^i^^ para cadaiilem
cotado. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião ! 5 fk ■

11.8. Não havendo para cada item licitado pelo menos três propostas nas condições acimài^finjtó^r^erâo
classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo dê três, quaisquer que sèjam_os-preços
oferecidos.

11.9. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes dos licitantes
inicialmente classificados, que deverão sér formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a
partir do autor da proposta de maior preçp. Serão rèalizadas.tántas rodadas de lances verbais quantas se fizerem
necessárias. Esta etapa poderá ser interrompida, marcando-ser uma nova sessão pública para continuidade dos
trabalhos, a critério do Pregoeiro.

H.IO.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incornpátíveis com o valor orçado, e deverão ser efetuados
em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro,
implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais para o correspondente item cotado e na
manutenção do último preço apresentado, ipafa efeito de classificação final das propostas.

11.11.Declarada encerrada a etapa còmpetitivá e orôenadas ás propostásl ò Pregoeiro examinará a aceitabilidade
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito

11.12.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
Constatado o atendimento pleno das exigências fixadas no instrumento convocatório, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da competente fase
recursal, quando for o caso.

11.13.Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender as exigêricia habilitatórias, o Pregoeiro examinará
as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo á habilitação
do proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as disposições do
instrumento convocatório.

11.14.Da reunião lavrar-se-á Ata circtinstericiada. na qúál sèrãò.reg^istradás todas as òcorrências e que, ao final,
será assinada pelo Prégbeiro, sua Equipe de j^poio'e licitantes presentes!

11.15.Em decorrência da Lei Complementar 123/06, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das
microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato,
observando-se o segijinte procedimento; '

11.15.1.AS microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta licitação, deverão
apresentar toda a dòcúmentação exigida para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os
documentos enumerados neste instrumento para efeito de Habilitação e integrantes do envelope Documentação,
mesmo que esta apresente alguma restrição;

11.15.2.Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo
de 05(cinco) dias úteis, pujo termo inicial cprresponderá ao nriomento em que o licitante for declarado vencedor,
prorrogáveis por igüat jjerlodo, a criterib| àg ORC, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do déí)Tfe% emissão dá eVéntüáís certidões ri égatívas óü positivas com efeito de certidão negativa;

11.15.3,A não-regütâiiíração da documentação, ho-prazo açima previsto, implicará decadência do direito â
contratação, sem pr|M!|o das sançõesj|)reyi8tas,pQ;ArtVi8^ sendo facultado ao ORC convocar os
licitantes remanesóenres7na ordem de!è1a¥sifièâçã'o,"párã";áfôinâturá; ou revogár a licitação

•  '• •"Sçb TCíCiioijAp. pf"

12.0.DO CRITÉRIO pÉ aceitabilidade DÈ PREÇOS ;
12.1.Havendo propoità çbm valor unífe|ò'^ánifésfámenfé^ termos do Art. 48, II, da Lei 8.666/93, o
mesmo será desconsiderado. Esta ocbifrèricia hão desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso,
apenas o item correspòndente, relaciohadg no Anexo I - Terrno de Referência -, na coluna código.

13.0.DOS RECURSOS

■',1 ■



13.1.Declarado o vencedor, .qualquer licitarite poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer,
observando-se o disposto npjArt. 4°, Inciso XVIil, da Lei Federal n°. 10.520.

"  " ' ■ ' * jtaríiento. cfi\13.2.0 acolhimento do recüt-|õJpportárá á inválidàçãp.apenas dos atos insuscetíveis de aproveitáhie

13.3.A falta de rr)aiiifest|çlibtrln\ediata e motivada do licitante importara a decadência dS dirtóícfiàeireyftc^ e a
adjudicação do objeto da5licífaçã0lipefü Pregoeiro. ao \/encedor ' ' Ir, vi?

■  r:^- ^ ' ' í i
13.4.Decididos os recursos'- ;a;aüloridade superior do ORÇ fara a; adjudiçaçiPQ do objeto da licitação ào-proponente
vencedor. . ./ " :■ i '. p
13.5.0 recurso sera dirigida á 'autoridade superior do ORO. por ipfermédio do Pregoeiro, devendo ser
protocolizado 6 original, noè. Horários ínòrrhais^ 08:OQ ás 12:00 horas, exclusivamente no
seguinte endereço: Rua FIáviò j^jbeiro, 74í-'Centro r Belérn - PB.
14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

14.1.Concluído a fase competitiva, ordenada às propostas apresentadas, analisada a documentação de
habilitação e observados os recursos porventura interpostos; na.forrna dá legislação vigente, o Pregoeiro emitira
relatório conclusivo dos trábâlhqs desenvolvidos no certarhe, resmetérido-o a autoridade superior do ORO,
juntamente com os elementos constitutivos dó processo, necessários á Adjudicação e Homologação da respectiva
licitação, quando for o caso. _ i , .V

14.2.A autoridade superior do ORÇ poderá, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do ORO,
discordar e deixar de hompjdgáf; total ou parcialmente, o resultado apresentado pelo-Pregoeiro, revogar ou
considerar nula a Licitaçâd,^f'd%dé'que apfeáènfe a devida fundam|antação exigida pela legislação vigente,
resguardados os direitos dps^lia^tes.^^ ^ ^ ■ T !
15.0.DO CONTRATO

15.1.Após a homologação peíà autoridade superior do ÒRC, b adjudicatário será convocado para, dentro do prazo
de 05 (cinco) dias consecutiybs da data de recebimento da notificação, aSsinar o respectivo contrato, quando for o
caso, elaborado em conformidade com as modalidades permitidas pelâ Lei 8.666/93, podendo o mesmo sofrer
alterações na forma definida pela referida Lei.

15.2.Não atendendo à convocação para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua
proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

15.3.É permitido ao ORC, no casò do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no prazo e
condições estabelecidos, cpnvocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente,
para fazê-lo em igual praüõ do licitante vencedor.

15.4.0 contrato que eventualrpente venha a ser assinado pelo licitante vencedorj- poderá ser alterado,
unilateralmente pela Çontrjàtáht^óu por acordo entre as partpá.'nos casos previstos nó Ârt. 65 e será rescindido,
de pleno direito, conforme b-dispbsto nos Árts. 77, 78 e 79 da Lei 8.é66/93.

15.5.0 Contratado, fica obrigado |à aceitarj nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, pté-25% (yinte e cjihco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.0.DAS SANÇÕES À^ÍNÍSTRÀtf\/AS^ ■ '
16.1.Quem, convocado dentro dó prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação faísá exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar pu fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impédido de licitar e bontratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será
descredenciado do Sisfénria de Cadástramento Unificadp de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes
mantidos por Estados,. Djstrito Federal ou.Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Editai e d^s demais còminações legais.
16.2. A recusa injusta Fêi||tSêixar de cumprir as'obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
garantida a prévia.defe^^l-íàs seguintes peqalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - advertência; b
- multa de mora cíérSj;|5||f^ero yFrgü|a:6incp.ppr;bento) apíibada sobre o valor do contrato por dia de atraso na
entrega, no inícióT.Sjilp^l^bcuçao -^hiuítâ de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela ifièraci^^S/totáPSü páVb^rld^ qualquer dás penalidades cabíveis
fundamentadas nal4eH8:666/93 e ha liei! 1;Ò.52d/Ó2, ' i ; '

'' ■ -(V'- ' V t:: ' -i '•
'  :• ' , ; ■
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16.3.Se o vslor da rnulta ou indenização .devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação a
Contratada, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Conlra^dd^^iêí^fszer
jus, acrescido de juros moratõrios de j % (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobradq^^icialmê^^..

t

16.4.Após a aplicação de quaisquer das penàlidádes pre\>istas, realizar-se-á comunicação escjr|a'á C^ÍMtadâ, e
publicado na imprensa oficiai, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora d^^ndo for oJcaso,
constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registi^Qb p^eadastro
correspondente.

17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVÁÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

17.1.0 recebimento ou a comprovação de;e}cecuçâo.pè!o pRG;db qbjet<) licitado, observadas suas características,
se fará mediante recibo òu equiVaíehte emitidó^ por funcionário ou coniissào especifica dèvidamente designados,
após a verificação da quantidade. iqUàíidade ei òütrós .aspectos inerentes nos termos ideste instrumento, das
normas técnicas e legislação pertinentes, é cònsequente^peitação.::^; ;

18.0.DO PAGAMENTO i l

18.1.0 pagamento será realizado mediante processo regu|ar_e em observância às nprmas e procedimentos
adotados pelo ORC, da seguinte máneiraV Pará ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento. ' • ■

18.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de acordo com o
cronograma aprovado, quando for b càso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros.

18.3.Nenhum valor será pago a Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento
pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

19.0.DO REAJUSTAfi/iENTO ;

19.1.Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65 §§ 5" e
6°, da Lei 8.666/93.

19.2.0correndo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alinea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerirnqhto êxpresso'<íã Contratada. ;

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.Não será devida aos proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao certame,
qualquer tipo de indenização.

20.2.Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma
Licitante.

20.3.A presente licitá^âp somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidapjente comprovado, pu anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de tercélfj|sr, mediante parecer èscrito e devidamente fundamentado.
20.4.Caso as datas pí^istas para á realizaçâb'dós «ventos da presente licitação sejam declaradas feriado, e não
havendo ratificação i^#^nvocação, flcám transferidos automatjcamente para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo local e hora áritènormente previstbSç! , . . • ■ ! ü

. 20.5.Ócorrendo a sbpfessão de ser>4çós^; sfeV Contratado já houver adquirido os materiais e postos no local de
trabalho, os mesmos tíeverão ser pagos pelo ÕRC,' pelo preço de aquisição regularmente comprovado, desde que
sejam de boa qualidadq e aceitos pela fiscalização.

20.6.OS preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do contrato, serão
propostos pela Contratada e submetidos à apreciação do ORC. A execução dos serviços não previstos será
regulada pelas condições e cláusulas do contrato original.

\ b.il
^ 'Ni



20.7.O ORC por çonveníènqía administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a qualquer tempo a
execução dos servilos, ciéjiííÇcando devidamente o Contratado.
20.8.Decairá do direito dé; impugnar perante o ORO nos termos do presente instrumento, aqUetè que, t^í^o-o
aceitado sem objeção,i Vénliiã4ái .apresentar,, depbis do julgamento, faltias ou irreguiaridadj^^ue OjYici%ém
hipótese em que fa1dò"munrcÍ'dMnâò;te®éfeitõ,de ' 'V

20.9.N0S valores aprésèntãcfós;pèios'licitarites; ja deverão estar incluídos os custos corfi aqulsi^o de máièrial,
mâo-cte-obra utilizada^ ihrijppstqs^^ fretes e outros queivenham á incidir sobre os respectivos'preçós.

20.10.Este instrumento çòtiyoóàfório- e tadbs os s^ eleméhíos constitutivos, estão disponibilizados em meio
magnético, podendo ser obtidos junto ao Pregoeiro, observados os procedimentos definidos pelo ORC.

20.11.As dúvidas surgidas após a apresentação das propostas e os casos omissos neste instrumento, ficarão
única e exclusivamente sujeitos a interpretação do Pregoeiro, sendo facultada ao mesmo ou a autoridade superior
do ORC, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.

20.12.Para dirimir controvérsias,decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o foro competente é o da
Comarca de Belém.

Bbléni - PB. 04 dê Máí» é-20Í7
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2017

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

í ^íis. _Q<d2>3Í

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: Aquisições de Utensílios domésticos para atender as demandas de todas as
Secretarias e Setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2017.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica e
adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. As características e
especificações do objeto ora licitado são:

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

i  1 ASSADEIRA UNID 30

i  2 BACIA DE PLÁSTICO (GRANDE) UNID 100

;"3 ' BACIA DE PLÂSflCO (MÉDÍÀ) UNID 100

4 BACIA DE ffLASTICO (PEQUENA) ■ UNID 100

5 BANCOS PLÁSTICOS UNID 300

6 ' BALDE DE ÍOÒL COM TAMPA UNID 100

7 BALDE DE 60L SEM TAMPA UNID 100

8 BALDE 20L SEM TAMPA UNID 100

i  9 BANDEJA DE ALUMÍNIO UNID 100

10 BANDEJA FLÁSTÍCA (GRANDE) UNID 50

11 BANDEJA PLÂSTÍCA (MÉDIA) UNID 50

12 bombonTeri UNID 15

13 BOMBONIERJ P/ TERRARIO UNID 20

14 bule DE VIDRO P/TERRARIG , UNID 20

15 CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA C/TAMPA (GRANDE) UNID 50

16 CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA (GRANDE) UNID 30

17 CAIXA TÉf^MICAjEGRANDE) UNID 20

i  18 CAFETEIRiflTALIANÁ ÉM ALUMÍNIO (GRANDE) i UNID 5

!  19 CADEIRAS:PLÁSfíCAS UNID 800

; 20 CESTO Dêf^t^ 100L ' UNID 10

21 CHALEIRÃMM ALUMÍNIO 7L : ~ UNID 10

'  22 CHALEiRÁgi)^,Alumínio 3l a 5l UNID 15

23 ' CHALEIRA MáLUMÍNIO 1,8 A 2Li UNID 20

24 COADOR bt ÇÁFÉ DE PANO UNID 50

25 COLHER ((^Rj^^DE) UNID 50

26 COLHER DE^^ILÍCONE UNID 10

27 COLHER DEPAU (GRANDE) UNID 20

28 COLHER DÉ.pAU (MÉDIA) UNID 30

29 CONCHA (MÉDIA) UNID 20

30 CONJUNTO DE POTES DE VIDRO (GRANDE, MÉDIO E PEQUENO COM UNID 30

TAMPA)



31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

'50
51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

•73

74

75

iCOPOS DE^IDRp, Dl
jcUSCÜZEIRABM

CONJUNTO:DE.PANÊLAii^i^alumínio (GRANDE, MÉDIA E PEQUENA)
" C/24 UNIDADES '

P((^NDÊ)i'i:.;^,
cuscuzEiRA:a4 MDMÍiíp^ÊDj/^^ H '' ; i'^
DEPÓSÍtOíMPÍX|5fT|^
DEPÓSITO iivi PÍjfeSqÓ';?/^ ftóNTtipNTOS (GRÃNDE)
DEPÓSITÒ"EM RÍJkSTiCQ^PA MÃNTIMENTÒS (PEQUENO)
DEPOSITO I^RÂ açúcar"^ ' Í
ESCORR^OR DE PLÂSTÍÍC_0 PARA MÀGARRÃO (GRANDE)
ESCORREDÓR DE PLÁSTICO P>ü^ MACARRÃO (MÈDlÒ),
ESCUMADEIRA " ̂
ESPATUlXDÉ áÜCONÉ ^ ^ ^
ESPREMEDOR DÉ ALHO
FACA DE 12 POLEGADAS

FACA DE SERRA (PÃO)
FAQUEIRO INOX/POLIPROPILENO 42 PEÇAS (COR: PRETA)
FILTRO DE BARRO PARA ÁGUA (6L)
íFRIGIDEjRAjÊM alumínio (^ •
íFRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO (MEDIA) . r! ■ •
iFRUTEIf^EM AUJMINIO ; ^ -
GARRAFA PLÁStlÇA PÀRÃ'ÃGÜÃ ÍL V
GARRAFÂ JERMICÃ DEÇAFÈ Í,5L- r - . ; f
GARRAFÂÓ TÉRMICO 5L ■ ; ir
JARRA DE SUpO 5L (VIDRO) i ;
JARRA PLÂStjÇÃ 5U " 1 '
JOGO DE XiCÁRAS E p'!RES C/12;PEÇÁS (CAFÉ E CHÁ) ,
KIT PARA MERENDA COMPOSTO DE COLHER. PRATO E COPO
PLÁSTICO
LIXEIRA EM pIÀSTICO COM TAMPA 5L
LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL 100L
LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL 50L
MESAS PLÁSTICAS
PANELA DE PRESSÃO 10L

PEGADOR EM ALUMÍNIO DE MACARRÃO

PENEIRA EMjPÚSTICÒ (GFWNDE)
PENEIRA EM PLÁSTICO (MÉDIA)
PENEIRA ÉM,PJ^StlCO (PEQUENA)
PORTA CÓP^iDESCARTAVEIS
PORTA RAPgpl^ V r ,; -: ;
POTE PARÀjfgPÉi^ML' ̂  : r ;
POTE PARy^^CAR 500 ML
POTEPÀRÃ^)Ç'50ÓmC
PRATOS FÜrfêpS DE VIBRO (6 UNIDADES) ■
SABONETÉifjÂj: . : '." V r": ';/":::
VASOS DEViÍRÒ P/ TÉRRARIÓ
TAPETE 2M.r':vr " ; " : ;

tJ

DE

UNID

CAIX/^;-^:;'
UNip;:'
UNifl Hs.
uniId%
UNID^<V
UNID ̂
UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

CONJ

UNID

UNID

UNID

5

60

'% 8

i 50

4^ X " 50
-■■■ 50

15

30

30

25

8

30

50

5

40

50

15

25

20

80
70

40

15

50

5

3000

50

50

120
200

3

10

30

30

10

20

15

15

15

15

50

80
20

20

3.0.0BRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1.Responsablllzar-se, por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem .conjo'por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus
fornecedores ou .tqrceirt^^ erri razãp da execução do objeto contratado.

'.,7;
3.2.Substituir. as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações,
deteriorações, qú^idquer Irféguíaridades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste
pactuado, ainda r "q^.^n^ltáâòs;,^pos ò e/ou pagamento.
3.3.Não transferiil at'<SutfâÍ^'.31b;'iÕj^ eçnrparte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa
autorização da ; i ' v , j

' . { f' , i , .' 1- i • ■ ' ■ . .[1( ■ f. , ; .-i
ji * í f, i : ; ■ • ■i f;. ■
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3.4.Manter, durante a vigência dp contrato ou instrumentos equivalente, em compatibilidadè com^,a$rq^gaçôes
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo iiçifâtÒrio, sê"to'" o
caso. apresentando a Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. /V

!|Bs._0H^2.
5.5.Emitir Nota Fiscal correspondente ã sede ou fiiíal da empresa que apresentou a documen^t%ão na fase^jáe
habilitação.

3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos iegais. normas e especificações técnicas correspondentes.

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS t
4.1.Havendo proposta còWyaiof'unitário rnaniifeetáimehté;iriexeqüi nos termos do Art. 40il, da Lei 8.666/93, o
mesmo será descònsidefado. Esta ocorrência não desclássiflça autómaticamente a proposta, quando for o caso,
apenas o item correspondente. réiacionadOjneste àhexo. i ;;;;

5.0.MODELO DA PROPOSTA í

5.1.É parte integrante deste Terrno de Referência o modelo' à^prpposta de preços correspondente, podendo o
licitante apresentar a sua propiqsta'no. próprio npdetq forn^ido, desde que seja devidamente preenchido,
conforme faculta o instrumento convocatório- Anexo Òv ' .

ÍO ALVES
)ficiial
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ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA:

PREGÃO PRESENCIAL N® 00034/2017

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PF^ESENCIALN® 00034/2017 ; .

OBJETO; Aquisições de Utensílios domésticos para atender as demandas de todas as Secretarias e Setores da
Administração Municipial até o fim do exercício de 2017.

PROPONENTE:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

19

20

21

22

23

24

25

26

CODIGO DISCRIMINAÇÃO

1  ASSADEIRA

2  BACIA DE PLÁSTICO (GRANDE)
3  BACIA DE PLÁSTICO (MÉDIA)
4  BACIA DE PLÀ^^ICO (PEQUENA)

i  5 BANCOS PLÁSTJCbS
,  6 TbALDE DÉToÕL COM TAMPA
7  BALDE DÉm'SEM TAMPA '
8  BALDE 20L'sEM"TAMPA
9  BANDEJA DE'ALUMÍNIO =
10 BANDEJA PLÁSTICA (GRANDE)
11 BANDEJA PLÁSTICA (MÉDIA)
12 BOMBONÍÉRÍ "
13 BOMBONI^ÍP/TERRARIO j
14 BULE DE VIDRO P/TERRARIO

:  15 CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA
C/TAMPA (GRÁNDE)

:  16 CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA
(GRANDE) ,

17 CAIXA TÉRMICA (GRANDE)
18 CAFETEIRA ITALIANA EM ALUMÍNIO

(GRANDE)
CADEIRAS.,PLÁSTICAS
CESTO DE;]
chaleiráí
CHALEIRA^
CHALEIRÀt:f
COADOR

JPA 100L

MCÜMÍNIO 7L
ygiUMiNIÒ 3L A 5L
,.^aMíNIO 1.8 a 2L
:^É DE PANO ■ "

MARCA/MODELO UNIDADE QUANTIDADE P.UNITÁRIO P.TOTAL

COLHER (^í, ,
COLHER pglfllfôNE

UNID 30

UNID 100

UNID 100

UNID 100

UNID 300

UNID 100

UNID 100

UNID 100

UNID 100

UNID 50

UNID 50

UNID 15

UNID 20

UNID 20

UNID 50

UNID 30

UNID 20

UNID 5

UNID 800

UNID 10

UNID 10

UNID 15

UNID 20

UNID 50

UNID 50

UNID 10



27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

PARA.

PARA

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

■■■'}- 2^ L! '
COLHER DE PAU (GRANDE) "
COLHÉR DE PAU: (MÉDIA)
CONCHA (MÉDIA)-'
CONJUNTO DÊ POTES DE VIDRO
(GRANDE, MÉDIO E PEQUENO COM
TAMPA)
CONJUNTO DE: , PANELA ' EM
ALUMÍNIO (GRANDE, MÉDIA E
PEQUENA) ; ;J -p r
COPOS DE VÍDRaíDE 200ML 0(24
UNIDADES ; ;r_ P r 1
cuscuzÉiRÀ in eM ' alumínio'
(GRAND^ i
CUSCUZEIRA'"T'pEM~^ ÁL0MÍNíd^
(MÉDIA) ,
DEPÔSITOÍ ÉM PtAstlCÒ- -pARA
MANTIMENT0S(M'ÉDIQ) ; i
DEPÓSITO ÉM RLÁSTÍCÒ
MANTIMENTOS (GFÍÀNDE) "
DEPÓSITO EM" PÍ^STICO
MANTIMENTOS (PEQUENO)
DEPOSITO PARA AÇÚCAR ' ' '
ESCORREDOR DE PLÁSTICO PARA
MACARRÃO (GRANDE)
ESCORREDOR DÈ PLÁSTICO PARA
MACARRÃO (MÉDIO)
escumadeira" 3
ESPÁTUiXbÉ SÍLICÕNE " "
ESPREMEDOR DE ALHÒ
FACA DE 12 POLEGADAS -'
FACA DE SERRA (PÃO) J
FAQUEIRO INÒ)#OL|PRÓPIi:ÉNÒ'
42 PEÇAS (COR: PRETA)
FILTR0_D1BAR^Q^ÃI^ ÁGUA jSL)
FRIGIDÉÍRA ■ Ém"" ALÜMÍNIÒ^
(GRANDE) '; .L- •
FRIGIDEIRA EM.ÀLUMÍNJO (MÉDIA)
FRUTEIRA EM ALUMÍNIO
GARRAFA PLÁSTICA PARA ÁGUA
1L : •
GARRAFÃ TERMjCA. DE CAFÉ 1,5L
GARRÁFÃÕ TÉRMÍCÕ SL
JARRA pÉSUCÕ"'5yVIDRO)
JARRA PLÁSTICA 5L
JOGO DÈ XÍCARAS. EXPIRES C/12
PEÇAS (CAFÉ ÊÇHA) 'i:
KIT PARÀVMÈ^tfÚÁ.íÇOMPOSTO
DE CO^IÈR,. jRi®;[| COPO DE
pusTi(s®!;yb-|£t .

SOM TAMPA

61

62

63

64
65
66

LIXEIRA €M"ÉLÍÂélÍíèd^OM PEDAL
100L
LIXEIRA EM PLASfícddOM PEDAL
50L

MESAS PJ^fíCASj;'^.^
PANELA D|Í RES^OÍOL ' " "
PEGADÕR ' ÈM" alumínio DE
MACARRÃO i . ' r -
PENEIRA EfâPLÂSflC§'(GRANbE
PENEIRA EÍyÍPlÂSTrça;(MÉDIA)
PENEIRA EMÍPÊÃSflÇÍ) (PEQUENA)

1.—}^

.

UNID 20
UNID 30
UNID 20

UNID 30

UNÍD 5

CAIXA 60

UNID : 8

fUNID 15

' UNÍD 50

UNID 50

UNID 50

UNÍD 15
UNID 30

UNID 30

UNID 25

UNfD 8
UNID 30
UNID 5Ó
UNID 5

UNID 4Ó

UNID 50

UNID 15

UNID 25

UNID 20

UNID 80

UNID 70
UNID 40

UNID 15

UNID 50

UNID 5

UNÍD 3OO0

UNID 50

UNID 50

UNID 120

UNID 200
UNID 3
UNID 10

UNID 30

UNID 30

UNID 10

(0^573

»• - v ♦



;  67
j  68
' 69

70

:  71

72

:  73

i '74
75

PORTA COPOS DESCARTÁVEIS

PORTA PAPEL TOALH/V'" " ̂
POTE PÂRACAFÉ 500 mI
POTE PARA açúcar 500 Mli'; ••
POTE PARA SAL 500 ML /!

PRATOS 'FUNDOS; DE"
UNIDADES) r '
sabonétèira"
VASOS DE

TAPETE 2M

WTEÍ^ÂRI

(6:

Qí:; ■  .!

VALOR TOTAL DA PROPOSTA -.R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

UNID

UNID

UNID

UNID

CONJ

UNID

UNID

20

15

15

15

15

50

80

20
20

II ,.0^5]
\ O * I

%

CNPJ

. / de de

i:Responsável
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNÍCIPÀL DE BELÉM

ANEXO li - PREGÃO PRESENCIAL N" 00034/2017

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00034/2017
PREFEITURA MUNÍCIPÀL DE BELÉM

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIÍI, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei
8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob. penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso XXXIII da
Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal,
funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis
anos, em qualquer trabalho; podendo ,e;<istir rnenpres de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da
legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de. superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a
presente data, fato impeditivo no que diz respeito â habilitação/participação na presente licitação, não se
encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências
posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da
administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente
afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento
convocatório.

O proponente acimá,qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento
convocatório e subrnéter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.
■-! ,

• i

ir

NOME/ASSINATURÀ/ÓARGO
Representante legal dÔ piroponente.

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

■ • rJ / : U >1 V
n s I'
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REF.; PREGÃO PRESEI^CIAL N" 00(]Í34/?017
PREFEITURA MUNIcIPÃL DE BELÉM

FOLHA 02/02

5 pi: OSo%]
,"5

V

%

CNPJ: ■

4.0 - DECLARAÇÃO dè éíaboraçâo inâèpéridente de proposta]

(identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente constituído de
(identificação completa, do licitante pu do consórcio), doravante denominado (iicitante/consórcio). para fins do
disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial n° 00034/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 00034/2017 foi elaborada de maneira
independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n"
00034/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n° 00034/2017 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n"
00034/2017, por qualqUef meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 00034/2017 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada pãra participar do Pregão Presencial n° 00034/2017 não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Presencial n° 00034/2017 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presencial n° 00034/2017 não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de
Belém antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
para firmá-la.

Local e Data. . .

NOMÉ/ASSINATIRA/CÃ^O
Representante legal do (Jrjíponente . . . ;

OBSERVAÇÃO:
AS DECLARAÇÕES DEVERÃO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.

cÍH'. ■ . :
iüí: '
Ml . *

5M!
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ESTADO DA paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL IM" 00034/2017

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" 00034/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE para habilitação previsto no Ari. 4°, Inciso VII, da Lei 10.520/02.

O proponente acima qualificado, declara, erp conformidacje com o disposto no Art. 4°, Inciso VII, da Lei 10 520/02,
que está apto a cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no respectivo instrumento
convocatório que rege o certame acima indicado.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARQO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: '
A DECLARAÇÃO DEVERÃ SER ELABORADA EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE. QUANDO FOR O CASO.
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ESTADO DA paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO IV - PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2017

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N": ..../2017-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELÉM , e' ... PARA FORNECIMENTO CONFORME
DISCRIMINADO NESTE INStRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n° 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christinne
Freitas de Souza Lima;Barbosa, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Brasiliano da Costa. 600 -
Centro - Belém - PB, CPF n° 716.329.644-49, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado -

-  - -.... CNPJ n" neste ato representado por .... residente e domiciliado na -
-  - -..., CPF n° Carteira de Identidade n" ..... doravante simplesmente CONTRATADO,

decidiram as partes contratante.s assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n" 00034/2017. processada nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n". 031/2015. de 01 de Julho de 2015, e
subsidiariamente pela Lei FederaLn" 8.666, de 2T.de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro dé:2006, alterada.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições de Utensílios domésticos para atender as demandas de todas as
Secretarias e Setories da Adpiinistraçâo Municipal até o fim do exercido de 2017.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n° 00034/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DÓ VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fiS:os pelò período de üfíràho, exceto para os casos previstos no Art. 65. §§ 5° e 6°. da
Lei 8.666/93. ^ T''- ' -v - ^ T;;) ,: :iT' tV ■

I:'

Ocorrendo o desequilíbrio ,tóonômiqp,:fipancpii^ poderá
pactuaram inicialmeníql,Ws tefmWW, A^L 65l iiidiso li! d,
documental e requerirnqnto dXpressp da COntratalcia,

ser restabelecida a relação que as partes
da Lei 8.666/93. mediante comprovação

CLÁUSULA QUINTÁ,^ PÀ DOTÃÇÁÔi
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As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento vigente 2017 / §
Elemento de despesa
3.3.90.30.01 - Material de Consumo i>

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será-èfetuádo na tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinte maneira: Para
ocorrer no prazo dè trinta dias, cpníadbs do.período de adimplemento

CLÁUSULA SÉTIMAH,0OS^Í?RiftóC»^\ 'j^

O prazo máximo para ■ a ̂xeciição do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite
prorrogação nos casos previstos, pela Lei 8.6S6/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão
do Pedido de Compra: ;

Entrega: 3 (três) dias

O prazo de vigênçia dó presente contrato será determinado: até o final do exercício financeiro de 2017,
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo .ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas
do presente contrato;

b - Proporcionar a Contratada todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratadp.sob.re qu,alq.uer irregularidade encontrada quanto â qualidade dos produtos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por toÓos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, civil, tributária e
trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pela Contratante, quando da execução do contrato, que o
represente integralmente eni todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização da Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pélós .danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução d(p.^(^rtratò., não" excluindo- ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento [3010 ò|gâp interessado;

f - Não ceder, transferir'^ áúb-contrâtari nlo todo òu em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização^expressa ds^Çonjtratante;

1  i;:Y\

g - Manter, durante a vigência dç'contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificado -'éxigidas no respectivo processo licitatõrío, apresentando a Contratante os
documentos necessãríps, semprp çiue solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DÁ ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: ^ '
Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no Art. 65 e derá rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93. ' ■ '

.  1, 1
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CLÁUSULA DÉCIMA PRÍMEÍ)^!-DAS PENIalÍDÁDES: ' ■(;

O Contratado fica obrigado a agitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25®^; i[vjlrité'e;,cin^^^ valoj- inicial atualizado do contrato.

.  . . . -. •^1-/ ^ ' (|fÍ5.j!QêÜ3j
A recusa injusta em de(xár"d^curnprif: as;!'óBri^^^^ é preceitos legais, sujeitqrã o Cppp^^do,
garantida a prévia defesá, às se^üintes periáiidádes previstas nos Arts; 86 e 87 da Lei 8.666/93: â'í..ad\ffi^6ia; b
- multa de mora de 0,5% (zero vírgüla cinço por cento) ápiiçada sobre o valor do contrato por dia Bé atraso na
entrega, no inicio ou na execução dp obje,^Ò ora contratado; c - mülta de 10% (dez por cento) sobre o valor
contratado pela inexecução tÒtajibu parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 è na Lei 1Ó;5Í20/02.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDÁ - DO FORO:

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 testemuntias.

Belém - PB, de de 2017.

TESTEMUNHAS .  i; PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA
BARBOSA
Prefeita
716.329.644-49

PELA CONTRATADA


