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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 170120PP00004

LICITAÇÃO N°. 00004/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO

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

0 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 OShOOmin do dia 08 de Fevereiro de 2017 no
endereço acima indicado, licitação na modalidade Pregão Presencial n® 00004/2017, tipo menor preço; tudo de
acordo com este instrumento e em observância a 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 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
Frutas e Verduras para atender as necessidades das diversas 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 Frutas e Verduras para atender as necessidades das
diversas 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 1 deste Instrumento.

1.3.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, especificações
técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da
devida efetuação de compra para suprir demanda específica - Aquisições de Frutas e Verduras para atender as
necessidades das diversas Secretarias e Setores 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 à
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
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 o tratamento
diferenciado e simplificado previsto nos demais Artigos do Capitulo V, Seção única, da LC n®. 123/2006.

2.0.DO LOCAL E DATA E DA IMPUGNAÇÂO DO EDITAL



MCipa/ç;

■  ̂ ''® P''®Ç°® ® ̂  habilitação par;aesta licitação deverão ser entregues ao Pregoeiro Oficial até as 09:00 horas do dia 08 de Fe
endereço constante do preâmbulo deste instrumento. Neste mesmo local Sa e horário sera
publica para abertura dos referidos envelopes.

07W as"^ VOrhorar°'^'®°''^ horários normais de expediente: das

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.ANEXO II - MODELOS DE DECLARAÇÕES;

;. , 3.1.3.ANEXO III - M0I3EL0 DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO;
I ; J 3.1.4.ANEXO IV- MINUTA DO CONTRATO;
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4.0.DO SUPORTE LEGAL

de 0?Í'jÍÍh?fl'^9nTs®tt "km'"®' ''®''®''®' 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n». 031/2015de Julho de 2015, e subsidiariamente pela Lei Federal n® 8 866 rfp 91 rip iimhr» hc» iqqq « i* - '

5.0.DO PRAZO E DOTAÇÃO

ORC e ® «f®"Çâo do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do
•>í,

,  - Entrega: Mediante solicitação do setor responsável da Administração Municipal

: •S.iíSESS"? """" •** " ■» «• =»".
: SiSiS" 6ÍSI" »"""""

DotaçãCconsignada no orçamento 2017
Elemento de despesa

.  ̂ ' 3.3.90.30.01 - Material de Consumo

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO



c"®®'® ^ ®''®'^3 a quaisquer Interessados, inclusive as Microenl^lsâ^lL dePequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

i  ̂

Mministraçâo Publica ou que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o

t1soVfSirentfÃR^®devp"rao'' ® Documentação via postai - com
instrumento, aos cuidados do Pregõe s Ltó sS.Í!tíâo° Afvel ̂Na®n Preâmbulo deste

SS-O.SS-P.S

6.6. É vedada à participação em consórcio.

S  7.0.DÁ REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

; bsSSsSsT"—— ^
'  \ ° credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I SHSSES~?"~
•  . instrurninto drcorSituiSo^^^^^^ h ® °® P®^'"®"'®® ®° ®®rtanie; acompanhada do correspondentej. r-t®'^®-Ca3oapmcumÃosejapa^cui::,3":^tíã™^rcr;S?^r,S^ ^
I  7.2.3.0 representante legai e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto.

■  f ■
'  tanto rPmgoeirTmcSá moult,^^^^ "®® correspondentes fases do processo licitatório. Para

,  ■ necessãrl^!^^!^— elementos

r  I 7.5.1.Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Anexo II.

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

9

■  7.5.3. Com provação de que o licitante se enquadra nos termos do Art Ha i oi ea f/^r _i

P



^  P®'® j""'® ®®de do lioitante ou eqi
'• Sb SSo do ̂  ilf da referida declaração ou certidão simplificada nâo é su^  ̂ simplifiS d^«'a15":u UiS' ° _
! - ; ^^Sa ̂  fZ'^T^ 7 5^*7 5 3 ^ ^ documentação

i  í , • .^e f.o.:i aevera ser apresentada dentro do envelope Proposta de Preços.
;  r 8.0.DA PROPOSTA DE PREÇOS

! ' ~ Via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

^  t PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2017[  I NOME PROPONENTE ' '
ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

j; O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter os seguintes elementos:

'  ■ . 'em l!^l deste instrumento e seus elementos -
j  contendo no correspondente item cotado- di<?rriminar~ assinada por seu representante,

;  , 8.3.1 .Falta de dígitos: serão acrescidos zeros;

fnftrio°r ?Too% r elSata''TeLh\drno1o™"'d^ T P°^ deverá ser.  ;■ contrário náo desclassifica automaticamente a pm^orafenas X^ectr^:^!^ d^scrsUra^jr
■i ■ ;' • "^«°"dl, elaborada com clareza, sem
" ' ' responsável, com indicação- do valor total da nronocta em f ̂ rubncatJas e a illtima datada e assinada pelot  -..condições de pagamento d^sua vitodí em algarismos dos prazos de entrega ou execução, das

■  :. observações pertinentes que o licitante julgar necessárias. ^ info™aÇões e

quan^VpSXiííio ' ° "^"'«Plicaçâo do preço unitário pela
: V divergência de preços unitários pára um mesmo produto ou serviço,

.  : na multiplicação e/ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigtoo proporcionalidade, bem como

portanto, serão consideradas as determinarnpcz noio tvi disposições do instrumento convocatório e,,  , motivo para a desctosstoçâol ^endo suficiente

;  ̂ del^tíS^e^S"'®' P®l° ORC, desde que esteja
f  eventual fSa°refe''rfda iSçâo°nâo dTsdaítfiSrL^Ste"'® ® ofertados. A

8.12.Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento.

f  :
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9.0.DA HABILITAÇÃO |

;  ̂ 9.1.Os documentos necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em 01
envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso: apresentados em 01 {uítra^Joartíentro de

]  ; PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 00004/2017
NOME PROPONENTE

.  ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

;  O ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos;

;  i 9.2.PESSOA JURÍDICA:

I  ̂ S Saí 30
i  .

^  ■ Sb]eto°d\TcS°feiS a«vidade igual ou assemelhada ao.  .. j aa iicitaçao. feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

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

.9-2.4.Ato constitutivo. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e em sp tmfpndn ho
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. '

- ; SS ^ Tributos

'■ negativas das Fazendas Estaduai e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma

L^Se^^MFr^TÍpRP regularidade relativa à Seguridade Social INSS-CND e do Fundo de Garantia por Tempo;  SoJalííaixfEcínômlcaTeíer^^^ ^eguío
j"®xisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a aoresentacâo dP

•  ' * T h íh° Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis doTrabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452. de 1" de maio de 1943. ^onsoiiaaçao das Leis do

27^fnciso pí^ft f disposto no Art. 7°. Inciso XXXIII. da Constituição Federal - Art• l ^dl St^ se a tod^^^ impeditivo no que diz respeito â participação na licitação;'
■  Anexo n cláusulas e condições do presente instrumento convocatório, conforme modelo -

.  I

nm í Habiiitaçâo deverão ser organizados na ordem descrita neste instrumento precedidos oorcartôn^ comS^^^ apresentados em originai, por qualquer processo de cópia aSía ZquaZ for o ciso Estando T®',""-" ® P^^i^aÇâo em órgão da imprensa oficiai,dílSo dl iodada p ® ®®'?'®' t-o^^ões, rasuras, emendas ou entreiinhas, dentro00 prazo de validade, e encerrados ern envelope devidamente lacrado e indevassável Por ser aoena-? „ma
ormalidade que visa facilitar os trabalhos, a ausência do índice de que trata este item. não inabilitará o licitante.

Lt — qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das cópias devidamente autenticadas oudas vias originais para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio ou da publicação em óraão na
apresentação de documentos de habilitação fora do envelope específico tornará o respectivo

IStcos IomÍD™daní<=° '"'®r"et sua iegaiidade será comprovada nos endereçosw  ̂°'^'^®spondentes. Poderão ser utilizados, a critério do Pregoeiro os documentos cadastrais de
pelos lictenterqíandTfo^^^ da autenticidade de elementos apresentados
10.0.DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO

dassífiLSoínal'"ni« ?®'® identificação de quais irão passar a fase de iances verbais e na



í = PI 31lO.ZHavendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e após obedecido o dispostSjios Arts 4ii 45da Lei Complementar 123/06 e no Art. 3°, §2°. da Lei Federal 8.666/93. a classificação se fará a^é< * " '
50Rei0.

In;B«nLÍ' n ?° instrumento, entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
fuTenorísIotíelhor™^ ® P°^® '9"®'® «S"/» P°^ =®nto)
lO.S.Ocorrendo a situação de empate conforme acima definida, proceder-se-á da seguinte forma:
10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada oara aoresentar
nova proposta no máximo de 05(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusâo

Ierâo^'MnvoS'Í" a°s^dem^^^^ microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior,serão convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situação de emnafe arimà
definida, na ordem de ciassificaçâo, para exercício do mesmo direito; ^ ®®'®"' "® ®""®P®p P® ®™P®'®

IO.5.3.N0 caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de oeoueno norte mie
HenS"®'" T '"P ®®'®belecido como situação de empate, será^eaLd^oíte1^enL^X parTaue slidentifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

hipótese de não-contratação nos termos acima previstos, em que foi observada a situação de emoate e
3«h ° ° diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte o oSadjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

lido apXnteda rnXXmníX ®® ®P''®®''^ guando a melhor oferta inicial nâo tiverbluo apreseniaaa por microempresa ou empresa de pequeno porte.

' ,ii.o:da ordem dos trabalhos

s ll.l Para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de 15 íoiiinrei
minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito,

11.2. Declarada aberta à sessão pública pelo Pregoeiro. será efetuado o devido credenciamento dos interessados

por qXqueXsXXsTiXessIr""" ^®P^®®®"'®"'® ̂ ® P°dendo, no entanto, ser assistida
BenL°B,?fP Po representante de qualquer dos licitantes nâo impedirá a efetivação da reunião
SnX™TSSX":Xxor® 'P''P® ®® PP"^'9aes estabelecidas

InvtloXordTXlX®XBnZB'''-H''''®^° P apresentação de documentação e/ou substituição dos
praXtes d^preX ® ®P'®®®"'®^p "® '■®®"'®° ®o recebimento das
dlctrSiio^XimdX®!^ ?® '®P''®®®"'®"'® °s envelopes Proposta de Preços e Documentação e ahSçlo.' ^® ''® envelopes, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
11.6. Posteriormente abrirá os envelopes Propostas de Preços, rubricará o seu conteúdo iuntamente com a sua
conXato^io rsoiidt^rá^^^^^ ^ e cumprimento das exigências constantes no instrumentoconvocatorio e solicitará dos licitantes que examinem a documentação neles contidas.

IIioQ trabalhos, o Pregoeiro analisará os documentos e as observações porventura formuladasdando-lhes ciência, em seguida, da classificação inicial, indicando a proposta de menor preço e
'  rnfoHn 1?^ f f sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente á de menor valor para cada LmI  cotado. Entretanto, se assim julgar necessário, poderá divulgar o resultado numa nova reunião.

!  c^if!^da^^^"^S!<^^^ ° condições acima definidas, serão'  i ofereddof "^^Ihores propostas subsequentes, até o máximo de trés. quaisquer que sejam os preços

1
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119 Em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos represei
inoalmente classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distinto
partir do autor da proposta de maior preço. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais ̂
necessárias. Esta etapa poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para
trabalhos, a critério do Pregoeiro. paia

11.10.Não serão aceitos lances com valores irrisórios, incompatíveis com o valor orçado, e deverão ser efetuados
em unidade monetária nacional. A desistência em apresentar lance verbal, quando cónvS oeirPmaoJ^ro
implicará na extt usâo do licitante apenas da etapa de lances verbais para o corresp^ndeme item S f
manutenção do ultimo preço apresentado, para efeito de classificação final das propostas.

11.11.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas ás propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito aceitabilidade

P® preço, será aberto o envelope contendo a documentação dehabilitação somente do licitante que a tiver formulado, para conflrmação das suas condições habiiitatórias
venTedor senrinThe'^d"d^^ exigências fixadas no instrumento convocatório, o licitante será declarado
mcui^arqulnd^^^^^ ° ^P^® ° competente fase

ü lfarff/ não for aceitável ou se o licitante não atender as exigência habiiitatórias, o Pregoeiro examinará
do nro^nnonte T®" ' Massificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação
instrumenrc^vLtória ^ ®P"^®Çâo de uma proposta que atenda as disposições do

Circunstanciada, na qual serão registradas todas as ocorrências e que, ao finai
^era assinada pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e licitantes presentes.

rfilcroe^resafí ® co^^P^ovação de regularidade fiscal e trabalhista dasempresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato
observando-se O seguinte procedimento: isoniaiuia uu ounudio,

■  IprlLnter toSL°rdommanHZ'®®®® Participação nesta licitação, deverão
•  dorum^SL » documentação 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; ^ uücumeniaçao.
..i

■  dl naí^;n,t?a^° restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo.  de 05(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor

Sl^l'dnd'?df P®d°do, a critério do ORC, para a regularização da documen4çlo pagaSf ou.  parcelamento do debito, e emissão da eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

"í documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
'■ ^ sanções previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar os.  itantes remanescentes, na oídem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
;  12.0.bo CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

12.1.Havendo proposta com valor unitário manifestamente inexeqüivel nos termos do Art 48 II da Lei 8 666/93 o;  mesmo sera desconsiderado. Esta ocorrência não desclassifica automaticamente a proposta quando for o caso^  apenas o .tem correspondente, relacionado no Anexo I - Termo de Referência -, na cduna código
P, 13.0.DOS RECURSOS

^  ° O vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrerobservando-se o disposto no Art. 4°, Inciso XVIII, da Lei Federal n°. 10.520.
j  13.2.0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

•  Idiuritrirân Hn imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e aadjudicação do objeto da licitaçao pelo Pregoeiro ao vencedor.

vent'edOT^'^°^ recursos, a autoridade superior do ORC fará a adjudicação do objeto da iicitação ao proponente
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'  dirigido à autoridade superior do ORC, por intermédio do Preaoeiro
•  ° orignal. nos horários normais de expediente das 08:00 as 12 00 horas exá•  seguinte endereço: Rua FIávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB. ^

r  14.0.DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

■< apresentadas, analisada a d'^Witeçáo de!  '3.£s-'r£así eri-s;;?
í SaX?u^rfl?cTsa°' necessários â Adjudicação e Homologação da respectiva
=  Tsc^^dar e'dlfxtr''df ®"'f ^ interesses do ORC,f  °.® homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pelo Pregoeiro revooar ou
t

'  15.0.DO CONTRATO
{

f- Lei 8.666/93. podendo o mesmo sofrer

nrnnn^lfo ^ convocaçâo para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de suaproposta, o licitante perdera todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.
15.3.É permitido ao ORC. no caso do licitante vencedor não comparecer para assinatura do contrato no Dra7n p
Da?ffSriff?m in ''Citanles remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamentepara faze-lo em igual prazo do licitante vencedor. ouv.cí,aivctiM«iue,

15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor poderá ser alterado
Hp nípnn peia Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido',  de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77. 78 e 79 da Lei 8.666/93. escinaiao.

•  ' cf ^°"tratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões aue.. se fizerem necessários, até 250/0 (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
:  : . 16.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

* I•  I ; 16.1.Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato deixar de entreaar
'  ̂ documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto

•' • ' fráud^f?ÍrpT f na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer

'• " obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado
. : :• ers, o;Jro°íartí^^fc^r^^^^^^^

r, ■' fundamentadas na\1S/9?i na reMO.S^z''"'"' ' ' penaiidades cabiveis
í  ■ ^

'  j valor da multa ou indenização devida não for recoitiido no prazo de 15 dias após a comunicação a
'  ?"'°'"®"camente descontado da primeira parceia do pagamento a que o Contratado vier a fazerj  , jus, acrescido de juros moratonos de 1 % (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente

'  . ■ a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, reaiizar-se-á comunicação escrita a Contratada e
■  t imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e muita de mora quando for o caso

I  ■
I

17.0.DO RECEBIMENTO OU COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

/í',
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se fará mediante reclbo^o?eq^(!iSnte'ínS"por°funci^^ licitado, observadas suas caracteristicas,
:  após a verificação da quantidadrauaSfe n , comissão especifica devidamertsT^nados^  normastécnicaleiegisi^çâ"perttentre'cons%:Ím^ des^S^das

18.0.DO PAGAMENTO ÍJ F(S. O^i
l o> ——^

i  adolador?irSRC,®daTeS míneirí Paricorref no praTo °de
adimplemento. uv-uirer no prazo de trinta dias, contados do período de

. : cronogrfmrapradt'ru°anl'fof'; "e"sirm"em cfí adimplemento, de acordo com o
:  financeiros. ■ h noo ror o caso, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos

•: '^"rmpZan^vTL^^^^^^^^ Ida,quer obr^agâo financeira que
pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza compensada com o pagamento

19.0.DO REAJUSTAMENTO

•  6»•L°l\í oa casos previstos no Art. 65, §§ 5» e

^  PadesSam f" ^ P®® ®®
•  : documental e requerimento expresso da Contratada. ' 8.666/93, mediante comprovação

20.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

instrução do processo ^ ^ ^ ° ® ®®cl^^ccer ou a complementar a

■; ComamLVJSér ®'<®'""'° ^"^1^"®^ °d'^o. ° f°ro competente é o da

qu°^crue?b>fdetnt'nrz°açl^^ ''®'® apresentação de documentação relativa ao certame,
Sitnta'"""" credenciada por procuração legai, poderá representar mais de uma
superveniente devidamente'comprovado^ ou anulada'°n?todo°ou^^°^^ '^rtinteresse público decorrente de fato
provocação de terceiros, mediante^rc°ere°scríd1vi"d:rnterndTme'^^^^^^^
tiavendo ratiflcação da corivocaçL^ fcam^transferidoTauto^ declaradas feriado, e não• mesmo local e hora anteriormente previstos ® automaticamente para o primeiro dia útil subsequente, no

trabaSo°ormtmos'dSotr=p^^^^ °® '^®'®"®'® ® P-'- 'ocal desejam de boa qualidade e aceitos pela fiscalização." aquisição regularmente comprovado, desde que



serão
preços unitários para a realização de novos serviços surgidos durante a execução do

propostos pela Contratada e submetidos â apreciação do ORO. A execução dos serviços não
regulada pelas condições e cláusulas do contrato original. '

!  20.11.0 ORC por conveniência administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a
execução dos serviços, cientificando devidamente o Contratado.

,' í

■  aceladÍTém P®rarite o ORC nos termos do presente instrumento, aquelè^^íníído-o
/  ■ ® apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram{  hipótese em que tal comunicado nao tera efeito de recurso.

Belém - PB, 23 de Janei/o de 2017.

^sari^ ALVES
YègoeirVoficial

ít

i- . }
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2017

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

■  <0

(|Fls.£íi3_f:
(íp^

•  i

í  ?

7^

1.0.DO OBJETO

2.0.JUSTIFICATIVA

s^sô?SEEf si^is's..v*,rs ̂
C0D,IG0]^3 DISCRIWHNÀÇÃb

jCenoura "in natura", apresentando grau "de maturação tal que lhe permita
^^^^j^u^rt^^mpulaçao, o transporte e a conservação em condições adequada;

|Batate Inglep. tamanho regular de 1 «"Validade; produtos frescos e com grau

UNIDADE QUANTIDADE

Kg 3500

ap Kg 4500

10

11

12

13

resentar'odor agradávercons^Sênda
Iflstet^rnloâros ' ^aohaduras, sem danos
fetlíc ' ,J"^anh5~médio, de pSeira, ■cabeças fectiadas; sem ferimentos ou.defeitos, tenros sem manchas e com coloração uniforme. Com ausência de
»da_^.^arasita^^ du&encia oe

grau de maturação tal que lhe permita suportarja manipulaçao o transporte e a conservação em condições para o consumo.i
.|5°II!_?M^pcia de sujidades, parasitas e larvas. 1
Cebola branca "in natura". apresentando grau de maturação tal que lhe permita'
S°?co'nsX'' ° ® e' condições adequaía
Pimentão verde tamantio médio, tenros, sem manctias, firmes e bem

t®"" ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos estranhos;aderidos à superficje externa.
sem ferimentos ou defeitos, tenros|Chuchu tamanho médio, inteiro,

I , semmanchas e com coloração uniforme.
boa quaiidade, firme e intacto, serínesões de'tongem fisica ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coioraçâo

uniformes, devendo ser bem desenvoivido, isento de sujidades, parasitas e
|l3rV3S.

i?rrnr5.infj^® 9''®ridas, Sem manchas, com coioraçâo uniforme,Jturg^so^t^s, intactas, firmes^bem desenvolvidas.
''® Pri"^eira, buibos de tamanho médio, uniforme, sem'ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos ou terra aderidos â

§yE!P!^'Apx^®'"na:J^om ausência de sujidades, parasites e larvas.
Berinjela in natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação o transporte e a conservação em condições para o
?9í^ujI}0:_Ç0jTi a^ênc[a de^ujidades, parasitas e larvas.|C

Kg

Kg^

Kg

KG

Kg

Molho

KG

ouve "in natura", apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar
a manipulaçao o transporte e a conservação em condições para o consumo.

j99í]13iJ^ncia de sujidades, parasitas e larvas.

lmaníIÍMlana^®n^'í!^"'^° maturação taf que lhe permita suportar aJlianiPulaÇão, o transporte e a conservação em condições adequada para o!

Kg

Und

Kg

900

3800

4500

650

1400

120

2800

700

120

350

700

.M
' i

>



j

■  í

:'^Í

14

15

18

19

consumo

Alface, parte verde das hortaliças, de elevada qualidade, sem defeitos, com
folhas verdes, sem traços de descoloraçâo, turgescentes, intactas, firmes e bemi
desenvolvidas, devem apresentar uniformidade no tamanho, aroma e cor, típicosi
da variedade, nada que altere a sua conformação e aparência típica.
Ab

íSsr 31200

acate de 1^ qualidade, tamanho grande, cor e formação uniforme, com p^^
intacta e firme, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e'
transporte.

Abacaxi de 1® qualidade, tamanho grande, cor e formação uniforme, com porpaí
intacta e firme, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e'
jtransporte. |
IBanana comum em pencas de l'' qualidade s/ corte tamanho e coloraçãor
|Uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos;
ifísicos e mecânicos do manuseio e transporte.
íGoiaba de 1® qualidade, tamanho grande, cor e formação uniforme, com polpa
intacta e firme, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.
Laranja Pera, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, com polpa intacta
e firme.

20 Maça nacional de V qualidade, tamanho grande, o produto não deverá'
.apresentar problemas com coloração, não características, não estar machucado
[perfurado, muito maduro e nem muito verde. '•
lyiamão Avai, maduro, tamanho médio, sem "ferimentos ou defeitos, firmes e com^
brilho, com pola jntacta e firme^
Manga in natura, tamanho grande, o produto não deverá apresentar problemas
com coloração, não características, não estar machucado, perfurado muito
maduro e nem muito verde.

Maracujá, de primeira qualidade in natura, tamanho médio ou grande, sem
apresentar machucados e sujeiras na parte externa. ' :
Melancia de primeira "in natura". apresentando grau de maturação tal que Ihei
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições!

o consumo, com auséricia de^ujidades, parasitos e larvas.
.Melão Japonês, maduro, tamanho médio, serri ferimentos ou defeitos, firmes e
cgiJL polpa intacta e firme.
Pepino, de primeira qualidade in natura, tamanho médio ou grande, sem
apresentar machucados e sujeiras na parte externa.
Uva verde, de primeira qualidade, tamanho médio, o produto não deverá
apresentar problemas com coloração, não características, não estar machucado,
perfurado, muito maduro e nem muito verde. '
Uva preta, de primeira qualidade, tamanho médio, o produto não deverá:
apresentar problemas com coloração, não características, não estar machucado'

maduro e nem muito verde.
Melão Japonês, maduro, tamanho médio, sem ferimentos ou defeitos, firmes e
j2^ .b.fiih9...cpm polpa intacta e firme.

Kg

"Und

"Und*

^Kg

Und

"Kg'

Kg""

Kg

Kg^

Kg "

Kg

Kg ~

Kg "

Kg^

250;

1400

7000

250

4500

ÍOÒÕ

900:

200

300

500

400

150

300

200

200

3.0.OBRIGAÇÕES DA CONTf?ATADA

i  ® obrigações concernentes â legislação fiscal, civil, tributária e,  balhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo perante seus
fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. quer muio, perante seus

i  ̂ despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem alterações
' ̂  oaSüa^ irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste• , : ' í psctuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento.

'  at^c!;lzaçK'^;mr~' ° salvo mediante prévia e expressa

i  V " ■ ® Vigência do contraio ou instrumentos equivalente, em compatibilidade com as obrigações
'  ' caso píünt OTndiçoes de habilitaçao e qualificação exigidas no respectivo processo iicitatório, se for ocaso, apresentando a Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

'  i hab^teçâo^°'® correspondente â sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de



r  f

3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor térnira vinanto ^
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especiflcações técnicas correspondentes ' '
4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS

proposta com valor unitário manifestamente inexeqüível nos termos do Art 48 II da

•^S.O.MODELO DA PROPOSTA

Hdtame'íresent1r a stf plo^ta^no^^So modT^^^^ ^°^^®=P°ndente, podendo o
conforme faculta o instrumento convocatório-Anexo 01. ' devidamente preencfiido.

M

&
O caso

LUiyS|pASTI^ ALVES
'regoeiro Oficial

i-
j- \



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N® 00004/2017

<Ç

#-

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00004/2017

necessidades das diversas Secretarias e Setores da

PROPONENTE:

' Prezados Senhores,

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

Icodígõ
• 1

DISCRIMINAÇÃO
jCenoura "in natura" ■^ÃRCA/MÒDELQUNipADE QUANTIDADE P.UNjTÁRIOP.TOTAL

K

\  '■

, apresentando grau de
[maturação tal que lhe permita suportar a
imanipulação, o transporte e a
jConservação em condições adequada para
|0 consumo.
(Batata Inglesa, tamanho regülaF de T®
.qualidade, produtos frescos e com grau de
maturação intermediária, deverá
[apresentar odor agradável, consistência
ifirme. de 1® qualidade, sem lesões de
(Origem, sem rachaduras, sem danos

g 3^0

lem condições para o consumo, com
sujidades, parasitas e larvas.

(Cebola branca "in natura", apresentando
.grau de maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação e, condições adequada para
10 cojisuipo^
Pimentão verde tamanho médio, tenros,
sem manchas, firmes e bem
desenvolvidos, sem ferimentos ou,
defeitos, iivres de terra ou corpos
estranhos aderidos á superfície externa.
Chuchu tamanho médio, inteiro, sem
(ferimentos ou defeitos, tenros, sem

Kg 45oo;

físicos e mecânicos.
•' í ^ 3 Repolho, tamanho médio, de primeira,

cabeças fechadas, sem ferimentos ou'
defeitos, tenros, sem manchas e comi
coioração uniforme. Com ausência de
sujidades, parasitas e larvas.

Q(

900

A

i

4  ' Tomate "in natura", apresentando grau de
nnaturação tal que lhe permita suportar a

D)

3800;

Kg

KG

Kg

4500

650

1400



manchas e com coloração uniforme.

 i1
1!

8 Alho, bulbo inteiro, nacional, boa
qualidade, firme e intacto, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfurações e
cortes, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido, isento de
sujidades, parasitas e larvas.

Kg 120
« /

9 Coentro, talos e folhas inteiras, graúdas,
sem manchas, com coloração uniforme,
turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas.

Molho 2800

\

10 Beterraba sem folhas, de primeira, bulbos
de tamanho médio, uniforme, sem
ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos
estranhos ou terra aderidos à superfície
externa. Com ausência de sujidades,
parasites e larvas.

KG 700

11 Berinjela "in natura", apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação o transporte e a conservação
em condições para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.

Kg 120

12 Couve "in natura", apresentando grau de
maturação tal que lhe permita suportar a
manipulação o transporte e a conservação
em condições para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.

Und 350

\

13 Inhame, apresentando grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequada para
0 consumo

Kg 700

14 Alface, parte verde das hortaliças, de
elevada qualidade, sem defeitos, com
folhas verdes, sem traços de
descoloração, turgescentes, intactas,
firmes e bem desenvolvidas, devem
apresentar uniformidade no tamanho,
aroma e cor, típicos da variedade, nada
que altere a sua conformação e aparência
típica.

Und 1200

15 Abacate de 1® quaíidade, tamanho grande,
cor e formação uniforme, com polpa
intacta e firme, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e

transporte.

Kg 250

16 Abacaxi de 1® quaíidade, tamanho grande,
cor e formação uniforme, com polpa
intacta e firme, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.

Und 1400

17 Banana comum em pencas de 1®
qualidade s/ corte tamanho e coioração
uniformes, com polpa firme e intacta,
devendo ser bem desenvolvida, sem
danos físicos e mecânicos do manuseio e

transporte.

Und 7000

18 Goiaba de 1® quaíidade, tamanho grande,
cor e formação uniforme, com polpa
intacta e firme, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e
transporte.

Kg 250'  1 ~
1

1

1

19 Laranja Pera, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com briího, com poípa intacta e

Und 4500

!  1



firme. 1
i

—

20 Maça nacional de 1® qualidade, tamanho
grande, o produto não deverá apresentar
problemas com coloração, não
características, não estar machucado,
perfurado, muito maduro e nem muito
verde.

Kg 1000

V®.

Í0'\- - -
lâ-f

21 Mamão Aval, maduro, tamanho médio,
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho, com pola intacta e firme.

" Kg— 900

22 Manga in natura, tamanho grande, o
produto não deverá apresentar problemas
com coloração, não características, não
estar machucado, perfurado, muito
maduro e nem muito verde.

Kg 200

23 Maracujá, de primeira qualidade in natura,
tamanho médio ou grande, sem
apresentar machucados e sujeiras na
parte externa.

Kg 300

24 Melancia de primeira "in natura",
apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, com ausência
de sujidades, parasites e larvas.

Kg 500

\

\

I
1

25 Melão Japonês, maduro, tamanho médio,
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho, com polpa intacta e firme.

Kg 400 i
1
1

26 Pepino, de primeira qualidade in natura,
tamanho médio ou grande, sem
apresentar machucados e sujeiras na
parte externa.

Kg 150

27 Uva verde, de primeira qualidade,
tamanho médio, o produto não deverá
apresentar problemas com coloração, não
características, não estar machucado,
perfurado, muito maduro e nem muito
verde.

Kg 300

28 Uva preta, de primeira qualidade, tamanho
médio, 0 produto não deverá apresentar
problemas com coloração, não
características, não estar machucado,
perfurado, muito maduro e nem muito
verde.

Kg 200

29 Melão Japonês, maduro, tamanho médio,
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com
brilho, com polpa intacta e firme.

Kg 200 ]
j
1

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 8.0:

GNPJ

/  de de

Responsável



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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ANEXO II - PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2017

MODELOS DE DECLARAÇÕES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N" 00004/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE

CNPJ

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

O proponente acima quaiificado. sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. T inciso XXXIII da
Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara nâo 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 existir menores 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 quaiificado, declara nâo haver, até a
presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, nâo 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 Federai, 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 acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento
convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

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



vdW
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00004/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.

(Identificação completa do representante do licitante), como representante devidamente constituído de
(identificação completa do licitante ou do consórcio), doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do
disposto no item 7.5.1. do Edital do Pregão Presencial n® 00004/2017, 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® 00004/2017 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®
00004/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n® 00004/2017 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n®

^  00004/2017, por qualquer 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® 00004/2017 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presenciai n® 00004/2017 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® 00004/2017 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Presenciai n® 00004/2017 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.

Locai e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legai do proponente

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

(9-



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
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ANEXO III - PREGÃO PRESENCIAL N° 00004/2017

MODELOS DA DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE - HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N® 00004/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

PROPONENTE
CNPJ

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

^  O proponente acima qualificado, declara, em conformidade 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/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO:
A DECLARAÇÃO DEVERÁ 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® 00004/2017

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 a Prefeitura Municipal de Belém - Rua FIávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB, CNPJ n® 08.928.517/0001-57, neste ato representada pela Prefeita Renata Christine
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 contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial n® 00004/2017, 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 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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisições de Frutas e Verduras para atender as necessidades das diversas
Secretarias e Setores da Administração Municipal até o fim do exercício de 2017.

O fornecimento deverá obedecer rigorosamente ás condições expressas neste instrumento, proposta apresentada.
Pregão Presencial n® 00004/2017 e instruções da Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de tránscrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

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

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

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.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso da Contratada.

CLÁUSULA QUÍNTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
Dotação consignada no orçamento 2017
Elemento de despesa



3.3.90.30.01 - Material de Consumo ^
ÍIfIs. 0^3 f l

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: H, — ?

O pagamento será efetuado na Tesouraria da Contratante, mediante processo regular, da seguinfesnaoeif^ Para
ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, 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: Mediante solicitação do setor responsável da Administração Municipal

O prazo de vigência do 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 fiei fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à 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 todos os ônus e obrigações concernentes à 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 em todos os seus atos;

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

e - Será responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e
a devida autorização expressa da Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando a Contratante os
documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA 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 será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei
8.666/93.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:
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A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado,
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) sobcgo valor
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penaljíá^S5i§^eis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

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

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 PELA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELEM
RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA

BARBOSA

Prefeita

716.329.644-49

PELA CONTRATADA


