
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GDF

Juntoiperum rcvoDF

EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N" 01/2012-SSP

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET

TIPO: Menor Preço

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global

PROCESSO N°: 050.000.174/2012

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar os serviços de preparo e fornecimento de alimentação
para os internos no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no
termo de referência constante do Anexo I do Edital.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 24.101 - Programa de Trabalho: 06.421 6217.2540 0004 - FR: 100

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 08 horas do dia 09/08/2013.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 09/08/2013.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08h30min do dia 09/08/2013.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico.

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: wwwcomprasnet.qov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

O DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais,
torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo menor preço, para contratação do objetoespecificado no Anexo Ideste Edital.
O presente certame será regido pela Lei n° 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal n° 5.450/05, pela Lei
Complementar n°| 123/2006 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Distrital n°
4.611/2011, Decretos Distritais n° 25.966/2005, 26.851/2006 e 33.608/2012, além das demais normas pertinentes,
observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação
pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e
autenticação em todas as suas fases.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento
de dados gerados ou transferidos para a página eletrônica wwwcomprasnet.gov.br. que terá. dentre outras, as
seguintes atribuições: coordenar o processo licitatóno. receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao
edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração: conduzir a sessão pública na internet; verificar a
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório: dirigir a etapa de lances.
verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade
competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame, adjudicar o objeto, quando não houver
recurso; conduzir ps trabalhos da equipe de apoio, e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade
superior e propor a jhomologação.
O Edital estará disponível gratuitamente no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico
www.comprasnet.qov.br, UASG 450107 - Secretaria de Segurança Pública do DF e http://licitacoes.ssp.df.qov.br.

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para realizar os serviços de preparo e fornecimento de alimentação para os
internos no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de -—
referência constante do Anexo Ido Edital /^r^j
1.2. Integram este Edital todos os seus Anexos. '—^^s

Brasília - Patrimônio Cultural da I lumanidade
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate á Corrupção, no telefone 0800-6449060

Folha n" 5^
Processo n°. 050.000.174/2012

Rubrica ~^3~\- mat. 47.767-2


































































