PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90

EDITAL CONVITE N° 004/2022
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 045/2022
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJUIPE, através da Comissão Permanente de
Licitações, de conformidade com o que consta do Processo Nº 045/2022 e de acordo, com
as disposições contidas na Lei n. 8.666/93, e suas alterações e legislação em vigor, leva ao
conhecimento

dos

interessados,

que

estejam

cadastrados

ou

não

como

fornecedores/prestadores de serviço no Município de ITAJUIPE e que atenderem todas as
condições exigidas neste Edital e da Minuta de Contrato, que às 09:30 horas do dia 17 de
Fevereiro de 2022, perante a Comissão Permanente de Licitação, instalada nesta Prefeitura
Municipal de ITAJUIPE (BA) dará início ao procedimento licitatório sob a modalidade
CONVITE, do tipo Menor Preço por lote, com a finalidade expressa no item 1.0, abaixo
discriminado.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
a)

Anexo I -Termo de Referência/Especificações dos itens/lotes.

b)

Anexo II - Modelo de Credencial (Procuração).

c)

Anexo III - Declaração de Enquadramento com Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte.
d)

Anexo IV - Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de

Habilitação.
e)

Anexo V - Proposta de Preços.

f)

Anexo VI - Declaração da Inexistência de Menor no Quadro da Empresa.

g)

Anexo VII - Modelo de declaração de idoneidade.

h)

Anexo VIII – Minuta do Contrato.

i) Anexo IX – Declaração que não possua servidor público no quadro de sócio da empresa
licitante.
j) Anexo X – Termo de Recebimento
1. DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento de salgados,
para atender as necessidades das secretarias do município de Itajuípe-Bahia e setores
ligados às mesmas, em conformidade com as especificações constantes no Anexo I –
Termo de Referência.
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1.1.1 As especificações do objeto se encontram descritas no Termo de Referência,
integrante deste Convite.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste certame aqueles convocados pela Administração, no mínimo
de três, entre os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que
preencherem as condições de habilitação constantes deste Edital, cadastrados ou não.
2.2 Mesmo os não cadastrados podem manifestar seu interesse na participação do certame,
desde que cumprido o prazo de antecedência de 24h da apresentação das propostas,
previsto no § 3º do art. 22 da Lei nº 8.666/93.
2.3 Não será admitida, neste certame, a participação de:
2.3.1 Pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua
criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto
similar ao da empresa punida.
2.3.2 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais.
2.3.3 Empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência,
sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, que estejam com o direito de licitar e
contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas
inidôneas.
2.3.4 Empresas constituídas em consórcios.
3. DA HABILITAÇÃO
3.1 Somente serão consideradas como habilitadas as licitantes que estejam previamente
enquadradas nas exigências expressas na Lei n. 8.666/93, para esta modalidade de
licitação e de acordo com o que dispuser este edital.
4. DO PROCEDIMENTO, DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE
PREÇOS
4.1 Para participar da presente licitação, a empresa interessada deverá entregar na
Prefeitura Municipal de ITAJUIPE - BA, até às 09:30 horas, do dia 17 de fevereiro de 2022,
02 (dois) envelopes lacrados, contendo, respectivamente, a “DOCUMENTAÇÃO” e a
“PROPOSTA DE PREÇOS”, endereçados a:
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Envelope 01 – “DOCUMENTAÇÃO” PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
PRAÇA ADONIAS FILHO, Nº. 16 – CENTRO CEP: 45.630-000 ITAJUÍPE – BAHIA ITAJUIPE
Ref. Convite nº 004/2022
Nome completo e endereço do licitante
Envelope 02 – “PROPOSTA”
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
PRAÇA ADONIAS FILHO, Nº. 16 – CENTRO CEP: 45.630-000 ITAJUÍPE – BAHIA ITAJUIPE
Ref. Convite nº 004/2022
Nome completo e endereço do licitante
4.2 Os licitantes interessados em participar da reunião de abertura dos envelopes, poderão
participar das reuniões através dos seus titulares ou representantes devidamente
credenciados, acompanhado da respectiva carteira de identidade, com plenos poderes,
irrevogáveis, para tomar todas e quaisquer deliberações atinentes a esta licitação.
4.3 Não serão admitidas as propostas entregues além da data e do horário previstos,
importando o retardamento na inabilitação da licitante.
4.4 As propostas deverão ser apresentadas, por qualquer processo de impressão em 01
(uma) única via, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas,
assinadas e rubricadas em todas as suas folhas e anexos, em papel timbrado da empresa
ou em papel em branco com carimbo do CNPJ/MF.

5. DO ENVELOPE Nº 01 –“DOCUMENTAÇÃO”
5.1 Na data fixada para abertura, as licitantes deverão entregar o envelope nº 01 “DOCUMENTAÇÃO”, que deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

5.1.1 HABILITAÇÃO JURIDICA
5.1.1.1 Cédula de identidade com foto ou outro documento equivalente do representante
legal da empresa.
5.1.1.2 Registro comercial, no caso de empresa individual;
5.1.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, alterações caso houver,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
5.1.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.
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5.1.2 REGULARIDADE FISCAL
5.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, de acordo com
o art. 29, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
5.1.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativa à sede da licitante;
5.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual relativa à sede da licitante;
5.1.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, conjunta com à Seguridade
Social, relativa à sede da licitante;
5.1.2.5 Certificado de Regularidade com o FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal CEF, conforme previsto no art. 29, inciso IV, da Lei8666/93.
5.1.2.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT).
5.1.3 Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal Declaração expedida pelo licitante, certificando não haver menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos de idade.
5.1.4 As certidões e demais documentos, somente serão aceitas se estiverem dentro dos
seus respectivos prazos de validade. No caso de não estar consignado o prazo de validade
no próprio documento, a data de sua expedição não poderá anteceder de mais de 60
(sessenta) dias da data de abertura do Envelope nº 01- DOCUMENTAÇÃO.
5.1.5 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público
autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Presidente ou por
membro da Equipe de Apoio.

5.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

5.1.3.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante válida à data do certame. Caso o documento não consigne prazo de validade, será
considerada válida a certidão com data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta)
dias anteriores à data da realização da licitação.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta
Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado
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por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação
da proposta.
b.1 - As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço
de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos
de abertura e encerramento;
b.2 - No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não se
exigirá

da

microempresa

ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço

patrimonial do último exercício social;
b.3 - No caso de empresas enquadradas no SIMPLES NACIONAL poderá apresentar em
substituição ao balanço o extrato do SIMPLES NACIONAL dos últimos 03 meses.

5.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, através de atestado(s) de capacidade técnica,
expedido(s) por quaisquer pessoas jurídicas de Direito Público ou de Direito Privado:
5.1.4.2 Nos casos em que as informações contidas no atestado não forem suficientes para
se verificar as características do fornecimento o(a) Pregoeiro(a) poderá realizar diligência
com o objetivo de melhor instruir o processo, inclusive, com a verificação de outros
documentos que complementam ou reforcem os dados extraídos do atestado.
5.1.4.3 No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da
empresa proponente.
5.1.4.4 Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que
tenham pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa
emitente e da empresa proponente.
5.1.4.5 Alvará da Vigilância Sanitária emitido pelo Município da sede da empresa.

5.2 - MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento
diferenciado e favorecido previsto nas Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;
5.2.2 Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de Regularidade Fiscal e
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Trabalhista será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa;
5.2.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
8.666/93, especialmente a definida no art. 81.

6. DO ENVELOPE Nº 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS”
6.1 Na data fixada para abertura, a licitante deverá entregar o envelope nº 02 - “PROPOSTA
DE PREÇOS”, que deverá, obrigatoriamente, conter:
6.1.1 Os preços constantes da proposta comercial terão como expressão monetária a
moeda corrente nacional, sendo que os valores dos itens não deverão ultrapassar mais que
duas casas decimais após a vírgula, com seus custos totais e irreajustáveis, sendo os
mesmos fixos, não podendo ser acrescidos de nenhum valor a mais do que o apresentado.
6.1.2 O preço deverá ser apresentado, já incluído todas as despesas diretas e indiretas, que
decorram da execução do objeto desta licitação, inclusive todos os tributos incidentes na
data daproposta.
6.1.3 A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo o
licitante pleitear acréscimo após a abertura daspropostas.
6.1.4 A apresentação da proposta implicará plena e total aceitação, por parte do proponente,
independentemente de ali estar consignado, das condições estabelecidas neste Edital,
Termo de Referência e demais Anexos.
6.1.5 Prazo de validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de abertura da mesma.
6.1.6 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, ficando assegurado, no entanto, as
alterações contratuais nas hipóteses previstas pelo Art. 65 da Lei 8.666/93.
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES -“DOCUMENTAÇÃO”
7.1 O envelope “DOCUMENTAÇÃO” será aberto e os documentos serão apreciados e
rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, na data fixada para
abertura, diante das licitantes presentes à reunião que também os examinarão, rubricando6
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os.
7.2 Iniciados os trabalhos, não serão recebidos outros documentos ou propostas, nem serão
permitidos adendos, acréscimos ou alterações nas propostasapresentadas.
7.3 Procedido o exame dos documentos de habilitação pela Comissão Permanente de
Licitação e pelas licitantes presentes, a Comissão solicitará a todos que ponham suas
assinaturas também nos envelopes nº 02 -“PROPOSTA DE PREÇOS”, que ficarão sob sua
guarda para posterior abertura. Poderá ser escolhido, dentre os licitantes presentes, um
representante para assinatura dos documentos.
7.4 Da reunião para recebimento e abertura dos envelopes nº 01 - “DOCUMENTAÇÃO” e
seu exame inicial, serão lavrados ata registrando as ocorrências e, ainda, eventuais
manifestações dos interessados, reduzidas a termo, que será assinada pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação e pelas licitantes ou seus representantes.
7.5 Promovida a análise dos citados documentos e consideradas todas as informações tidas
como necessárias, será elaborada, pela Comissão Permanente de Licitação, uma relação
das licitantes consideradas habilitadas.
7.6 A licitante que deixar de apresentar os documentos exigidos para habilitação nesta
licitação na modalidade CONVITE, assim como não preencher as condições para tanto, será
declarada inabilitada, não podendo participar da fase subsequente, sendo-lhe devolvido,
mediante recibo, o envelope nº 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS”, inviolado, desde que não
tenha havido recurso ou após sua denegação.
7.7 Às licitantes habilitadas é vedado desistir da proposta, salvo por motivo decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissão Permanente de
Licitação, conforme o § 6º, do artigo 43, da Lei nº8.666/93.
7.8 As licitantes serão comunicadas da condição de habilitadas ou não, através de e-mail,
tão logo a Comissão de Licitação tenha se reunido e concluído os trabalhos de análise das
documentações.
7.9 A Comissão poderá solicitar dos licitantes presentes a assinatura de termo de
desistência de recurso na fase de habilitação e proposta.
8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES - “PROPOSTA DE PREÇOS”
8.1 Transcorridos os prazos sem interposição de recursos, ou mediante desistência
expressa e unânime do direito de recorrer, ou após o julgamento dos recursos interpostos,
as licitantes habilitadas serão notificadas sobre a data de abertura dos envelopes
7
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“PROPOSTA DE PREÇOS”. Caso haja total concordância no dia da abertura desta licitação,
as propostas poderão ser abertas posteriormente, no mesmo dia.
8.2 Na data, horário e local estabelecidos, os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” serão
exibidos aos presentes, que poderão verificar a inviolabilidade dos mesmos, procedendo-se
à abertura e ao exame das propostas que serão rubricadas por todas as participantes. Caso
haja desistência dos licitantes em impetrar recurso o envelope proposta poderá ser aberto
de imediato.
8.3 Da reunião para abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” será lavrada Ata
registrando as ocorrências e eventuais manifestações dos interessados, reduzidas a termo,
que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos
representantes das empresas que comparecerem ao ato de abertura.
9. DO CUSTO ESTIMADO (VALOR MÁXIMO), DA SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS
“PROPOSTAS DE PREÇOS”
9.1 O valor total estimado, somados os loted 01, 02 e 03, deste CONVITE é de R$
175.783,33(cento e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e três
centavos).
9.2 Depois de abrir e selecionar as Propostas, a Comissão Permanente de Licitação
procederá ao julgamento e a classificação das licitantes, indicando, em Relatório
Circunstanciado, a proposta vencedora.
9.3 O julgamento das propostas será efetuado com base no menor preço por lote, atendidas
todas as condições previstas neste Edital.
9.4 Serão desclassificadas as propostas:
a) que não atendam às exigências desteEdital;
b) que forem apresentadas por licitante suspensa, ou declarada inidônea para licitar com a
Administração Pública ou quaisquer órgãos e/ou entidades dos Poderes da União e de
qualquer Unidade Federativa;
c) que contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que o preço ofertado esteja incompatível com os de mercado, conforme dispõe o
inciso II, do art. 48, da Lei nº8.666/93.
9.5 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias
úteis às licitantes para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas,
escoimadas das causas da inabilitação ou da desclassificação.
8
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9.6 Em caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, a decisão far-se-á por sorteio,
em ato público, para o qual todas as licitantes serão convidadas, vedado qualquer outro
processo.
9.7 A autoridade competente, à vista do Relatório da Comissão Permanente de Licitação,
proferirá sua decisão sobre o resultado da licitação e autorizará, se for o caso, a
adjudicação.
9.8 O resultado do julgamento da licitação será comunicado, por escrito, às concorrentes,
imediatamente após a deliberação da autoridade competente sobre o processo licitatório.

10. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS
10.1 A impugnação dos termos deste Edital poderá ser formulada, pela licitante, até o
segundo dia útil anterior à data de abertura dos envelopes nº 02, sob pena de decadência,
conforme dispõe o § 2º, do art. 41, da Lei 8.666/93.
10.2 A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar do processo
licitatório, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
10.3 A licitante poderá recorrer, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da divulgação do
ato recorrido, nos seguintes casos:
10.3.1Habilitação ou inabilitação da licitante;
10.3.2 Julgamento das propostas;
10.3.3 Anulação ou revogação da licitação.
10.4 Com a divulgação do ato, estará a licitante automaticamente notificada para ter vista do
referido processo.
10.5 Interposto o recurso, dele será dado ciência às licitantes abrangidas, que poderão
impugná-lo no prazo de 03 (três) diasúteis.
10.6 O recurso será dirigido à autoridade superior e apresentado à Comissão Permanente
de Licitação que, no prazo de 03 (três) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão, ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão
final ser proferida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados do seu recebimento, na
instância recursal.
10.7 Na contagem de prazos recursais, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
10.8 Só se iniciam e vencem os prazos recursais em dia de expediente, na Prefeitura
Municipal de ITAJUIPE.
10.9 Nas hipóteses previstas nas alíneas “10.3.1” e “10.3.2” do item 10.3, o recurso terá
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de
9
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interesse público, atribuir o mesmo efeito ao recurso interposto contra quaisquer dos atos
referidos nas alíneas “c” a “f” do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8.666/93.
10.10 Não serão considerados os recursos enviados via fax, ou que importem em
aditamento ou modificação da proposta, bem como sobre matéria já decidida em grau de
recurso.
10.11 A decisão em grau de recurso será final e definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por
escrito, aos interessados.
11. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
11.1 A licitação não importa, necessariamente, em proposta de Contrato por parte da
Prefeitura Municipal de Itajuípe, podendo esta revogá-la por interesse público, decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, bem
como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento de proposta, sem que caiba às
licitantes qualquer reclamação ou direito à indenização ou reembolso.
12. DAS SANÇÕES E INADIMPLEMENTO
12.1 Se, na realização da licitação ou na formalização ou execução do contrato, ficar
comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplência contratual de que possa
ser responsabilizada a licitante, adjudicatária ou contratada, ficará a mesma, conforme o
caso, incursa nas penalidades e sanções estabelecidas no contrato.
13. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
13.1 O objeto deverá ser executado, de acordo com a especificação deste Edital, em
especial aquelas constantes do Termo de Referência e do termo de contrato a ser assinado,
bem como em atenção às normas que regem o referido objeto.
14. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE

14.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após a apresentação de Nota
Fiscal, de acordo com a quantidade solicitada por cada secretaria, devidamente atestada
pelas Secretarias responsáveis, comprovando a execução dos serviços, a ser realizado
através de depósito bancário na conta indicada pela Contratada.
14.2 Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
14.3 Somente poderão sofrer realinhamento quando for comprovado um desequilíbrio
econômico – financeiro, com base no Art. 65, II, d – Lei 8.666/93.
10
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14.4 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões
fiscais e trabalhistas.
14.5 A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administraçao, em cado de
mora, será calculada considerando a data de vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu
efetivo pagamenyo, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao
vencimento da fatura, devendo ser corrigido conforme formuka a seguir: VCF = VF (1+i)n.
Onde: VCF = VALOR DA FATURA CORRIGIDA/ VF = VALOR DA FATURA/ i – INPC –
IBGE DO MÊS ANTERIOR/100 E n = NÚMERO DE DIAS DE ATRASO/30.

15. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
15.1 São obrigações da Contratada:
a) Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta
vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;
b) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
c) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer
anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento dos materiais.
15.2 São Obrigações da Contratante:
a) Efetuar o pagamento nos moldes fixados no Termo de Referência, Edital e Instrumento
Contratual.
b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa realizar o fornecimento de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Termo de Referência;
c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega do objeto licitado/contratual por
servidor especialmente designado.
e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais descumprimentos das
obrigações contratuais, fixando prazo para a sua correção;
f) Fiscalizar e rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa contratada entregar
e que estejam fora das especificações estabelecidas no presente termo, no edital e no
instrumento contratual..
11
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16. DA CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA

16.1 Esgotados todos os prazos recursais, a empresa vencedora será convocada a assinar
o termo de contrato no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93, podendo solicitar sua
prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, devendo
comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Praça Adonias Filho, nº 16 – Centro –
Itajuípe -Ba.
16.1.2 Quando da assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar o alvará de
funcionamento.

16.3 Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha
poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador
com poderes expressos.
16.4 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condições de habilitação, procedendo à contratação.
16.5 O contrato vigerá da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2022, podendo,
ainda, ser prorrogado, por interesse das partes, por termo aditivo, nos moldes do art.
57 da Lei 8666/93.
16.6 As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiário do regime diferenciado e
favorecido das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014, que se sagrarem vencedoras
do certame e que contenham alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com
efeito, de certidão negativa.
16.6.1 A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
definida no art. 86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno
porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
16.6.2 Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12
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16.7 Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas
as condições de habilitação.
16.8 O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo VIII deste Edital.
16.9 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.20 É vedada a subcontratação total do objeto, sendo admitida a subcontratação parcial
da execução do objeto, hipótese que será delimitada pela Administração e mediante sua
autorização.

17. RESCISÃO

17.1 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
17.2 Ficam assegurados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
17.3 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados na Lei 8.666/93.
17.4 Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
17.5 O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei 8.666/93.
17.6 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste
contrato reconhecido pelas partes os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei 8.666/93 e suas alterações.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 Os recursos financeiros para cobertura das despesas são os constantes na Lei
Orçamentária para o exercício de 2022, nas seguintes rubricas:
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
13

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.04.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
03.04.04 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
2013 – Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
0-Recursos Ordinários
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
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03.07.00 – Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07 – Secretaria Municipal de Saúde
2059 – Blocos da Média e Alta Complexidade: CAPS
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
14 – Transferências de Recursos do SUS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07 – Secretaria Municipal de Saúde
2045 – Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
02 – Transferência de Recursos de Impostos Saúde 15%
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07 – Secretaria Municipal de Saúde
2060 - Bloco de Atenção Básica – Saúde Bucal
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
14 – Transferências de Recursos do SUS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.07.00 – Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07 – Secretaria Municipal de Saúde
2050 – Bloco de Atenção Básica - Fixo
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
14 – Transferência de Recursos do SUS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.07.00 – Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07 – Secretaria Municipal de Saúde
2050 – Bloco de Atenção Básica - Fixo
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
14 – Transferência de Recursos do SUS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.07.00 – Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07 – Secretaria Municipal de Saúde
2063 – Gestão dos Recursos da Vigilância em Saúde
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
14 – Transferência de Recursos Sistema Único de Saúde do SUS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.05.00 - Secretaria Municipal Educação
03.05.05 – Secretaria Municipal Educação
2067 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
01- Transferência de Recursos de Impostos Educação 25%
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.05.00 - Secretaria Municipal Educação
03.05.05 – Secretaria Municipal Educação
2067 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
04 - Contribuição Salário Educação
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.06.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
03.06.06 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
2005 – Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
0 – Recursos Ordinários
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Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
15

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2035 – Apoio a Gestão Descentralizada do Prog. Bolsa FamíliaIGD
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
29 Recursos Transferência FNAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2040 – Serviços de Proteção Social- CRAS
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
29 – Recursos Transferência FNAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2041 – Serviços de Convivência e Fortalecimento Vínculos
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
29 – Recursos Transferência FNAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2042-Serviços de Proteção Social- CREAS
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
29 – Recursos Transferência FNAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2100- Gestão das Ações do Programa Primeira Infância Criança
Feliz
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
29 – Recursos Transferência FNAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2029– Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
0 – Recursos Ordinários
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.10.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
03.10.10 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
2101– Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
0 – Recursos Ordinários
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.12.00 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
03.12.12 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
2082– Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
0 – Recursos Ordinários
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.13.00 - Secretaria Munic. de.Agric.e Meio Ambiente
03.13.13 – Secretaria Munic. de.Agric.e Meio Ambiente
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Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
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2017– Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
0 – Recursos Ordinários
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.14.00 – Secretaria Municipal de Cultura
03.14.14 – Secretaria Municipal de Cultura
2016 – Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
0 – Recursos Ordinários
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2036 – Gestão do Bloco de Recursos do IGD SUAS
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
29-Recursos Transferência-FNAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2042 – Serviços de Proteção Social-CREAS
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
28-Recursos Transferência -FEAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2044- Serviço de Proteção Social – CASA LAR (PAC)
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
28-Recursos Transferência -FEAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2041-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
28-Recursos Transferência-FEAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.09.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2040-Serviço de Proteção Social-CRAS
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
28-Recursos Transferência-FEAS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.06.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
03.06.06 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
2005 – Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
42- Royalties
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
03.04.00 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
03.04.04 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças
2013 – Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
42- Royalties
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18.2 - E dos créditos que forem previstos nos Orçamentos Municipais para os exercícios
seguintes, conforme dotações orçamentárias que, nos termos do plano plurianual e das
diretrizes orçamentárias, forem consignadas para tal fim.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

19.1 A apresentação da proposta implica, por parte do proponente, na aquiescência irrestrita
a todas as condições contidas neste Edital e adesão completa a todas as obrigações dele
constantes, inclusive dos seus Anexos, ressalvada a impugnação tempestiva, que se não
julgada até a abertura da licitação, não impede a participação da impugnante.
19.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão
da sua proposta durante a realização da sessão pública.
19.3 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.
19.4 A contratação e administração do pessoal envolvido, na execução dos serviços são de
inteira responsabilidade da licitante contratada, inclusive quanto a seguros de acidentes de
trabalho, encargos sociais, trabalhistas e demais benefícios, sendo a mesma considerada
para todos os efeitos legais como única e exclusiva empregadora e responsável.
19.5 A empresa contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas nesta licitação.
19.6 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo.
19.7 Eventuais dúvidas, acerca do Edital, pelos licitantes, podem ser uscitadas por meio do
endereço eletrônico, no horário normal de expediente da Comissão.
19.8 Este Edital encontra-se à disposição dos interessados para eventual consulta, na Sede
da Prefeitura Municipal, situada na Trav. Rotary Clube, s/n (antigo Colégio Luiz Viana Filho),
S/N, Itajuípe/Ba.podendo ser retirado nos horários de 9h00min às 14h00min ou através do
endereço eletrônico licitaitajuipe@hotmail.com, de segunda à sexta-feira.
19.9 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital fica eleito o foro da
Comarca de Itajuípe, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
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privilegiado que seja.

Itajuípe - BA, 01 de fevereiro de 2022.

Charles Oliveira dos Santos

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS
1. DO OBJETO
Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento de salgados, para
atender as necessidades das secretarias do município de Itajuípe-Bahia e setores ligados às
mesmas, em conformidade com as especificações constantes no Edital.
2. DA JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade da aquisição de salgados a fim de subsidiar eventos promovidos
pelas secretarias municipais, setores e programas vinculados às mesmas, no decorrer do ano, a
exemplo de Conferências Municipais, Formações Continuadas, Cursos, Palestras, Campanhas,
Audiências Públicas, Reuniões, Datas Comemorativas, dentre outros; E Considerando que a
Prefeitura Municipal de Itajuípe não dispõe de pessoal e equipamentos adequados para o
preparo e fornecimento desses salgados; faz-se necessária a contratação de empresa para essa
prestação de serviços, tal qual descrito acima. A aquisição pretendida, portanto, visa suprir o
atendimento da demanda da estrutura municipal em suas atividades rotineiras ao bem do serviço
público. A divisão em três lotes é justificada pela natureza dos itens e, notadamente, quanto ao
lote 03, pela necessidade do Município, à conta dos inúmeros eventos realizados durante o ano,
muitos deles realizados em mesma data ou datas próximas, da necessidade de ampliar e
diversificar o leque de fornecedores contratados, de modo a atender, de forma satisfatória e
tempestivamente, às demandas das Secretarias. Por essas razões, faz-se necessária a presente
contratação.

3. DO QUANTITATIVO E CUSTO ESTIMADO R$ 175.783,33

LOTE 01 - SALGADOS FRITOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTE.

1.

Coxinha com recheio de frango

UND

5.300

carne

UND

5.300

agridoce

UND

5.300

VALOR

VALOR

UNIT. R$

TOTAL R$

pesando 100g
2.

Quibe

com

recheio

de

pesando 100g
3.

Boliviano

salgado

apimentado pesando 100g
19
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4.

Pastel

frito

com

recheio

de

UND

5.300

carne/frango pesando 100g
5.

Sonho com recheio de goiabada

UND

5.300

6

Banana real pesando 100g

UND

5.300

TOTAL ESTIMADO: R$ 65.720,00

LOTE 02 – SALGADOS DE FORNO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

QTE.

1.

Pãozinho de queijo com recheio de

UND

5.300

UND

5.300

UND

5.300

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

VALOR
UNIT. R$

VALOR
TOTAL R$

creme de queijo ou creme de
frango pesando 100g
2.

Empadas com recheio de frango e
queijo pesando 100g

3.

Tropical salgado com recheio de
abacaxi pesando 100g

4.

Croissant pesando 100g

UND

5.300

5.

Brioche pesando 100g

UND

5.300

6.

Enroladinho

com

UND

5.300

Pastel de forno com recheio de

UND

5.300

de

queijo

presunto pesando 100g
7.

carne/frango pesando 100g
TOTAL ESTIMADO: R$ 72.963,33

LOTE 03 – SALGADOS DE FRITOS E DE FORNO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

1.

Quiche Recheio: queijo, ou camarão,
ou bacalhau, ou alho poro, pesando
100g.
2.
Risole Recheio: bacalhau, ou queijo
e presunto, pesando 100g.
3.
Saltenha Recheio: frango ou carne,
pesando 100g.
4.
Esfirra Recheio: carne ou frango,
pesando 100g.
TOTAL ESTIMADO: R$ 37.100,00
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4. DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATANTE
a) Efetuar o pagamento nos moldes fixados no Termo de Referência, Edital e Instrumento
Contratual.
b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa realizar o fornecimento de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referência;
c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega do objeto licitado/contratual por
servidor especialmente designado.
e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais descumprimentos das obrigações
contratuais, fixando prazo para a sua correção;
f) Fiscalizar e rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa contratada entregar e que
estejam fora das especificações estabelecidas no presente termo, no edital e no instrumento
contratual.
DA CONTRATADA
a) Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta
vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;
b) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
c) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade
de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento dos materiais.
5. DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA
Após a assinatura do contrato, o fornecimento dos salgados será em até 24(vinte e quatro) horas,
contadas a partir da apresentação da ordem dos serviços emitida pela Administração Municipal,
sendo que a entrega deverá ser realizada local indicado pela secretaria solicitante.
6. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE
O pagamento será efetuado no prazo até 30 (trinta) dias, após apresentação da Nota Fiscal
pela empresa contratada, de acordo com a quantidade de salgados fornecidos, devidamente
atestada pelo responsável, através de depósito bancário na conta indicada pela contratada.
Os preços são fixos e irreajustáveis.
7. DAS PENALIDADES
A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos
77 a 80 da Lei nº8. 666/93 e suas alterações posteriores.
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Ficam assegurados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
art.77da Lei 8.666/93esuas alterações posteriores.
8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato entra em vigor na data de sua assinatura ate 31 de Dezembro de 2022, podendo ser
prorrogado por interesse das partes, por meio de Termo Aditivo. A gestão do contrato ficará a
cargo da Secretaria Municipal de Saúde.
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ANEXO II
CONVITE 004/2022
MODELO DE CREDENCIAMENTO

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com
sede à ......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento

de

mandato,

nomeia

e

constitui,

seu(s)

Procurador(es)

o

Senhor(a)....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº. .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no CPF nº
__________, residente à rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem
confiro amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários,
relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº.

, conferindo-lhe, ainda, poderes

especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais
condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e
valioso.

Município de ....................., ......... de.......................... de 2022.

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO III
CONVITE 004/2022
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (MODELO)
Ao

Município

Itajuípe

Att.

de
Sr.º(a)

Presidente

da

Comissão de Licitação

Ref: CONVITE ___/2022.
(NOME DA EMPRESA)

CNPJ N° __________
,

COMPLETO)

(ENDEREÇO

, declara, sob as penas

da lei, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, que:

a)

se

enquadra

como

MICROEMPRESA

(ME)/EMPRESA

DE

PEQUENO

PORTE(EPP),

b)

a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e

II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;

c)

não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

RAZÃO
SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV
CONVITE 004/2022
MODELO

DE

DECLARAÇÃO

DE

PLENO

CONHECIMENTO

E

ATENDIMENTO

ÀS

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Modalidade
Licitação

de Número
00X/2022

CARTA CONVITE

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n.
8.666/93, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções
factíveis de serem aplicadas.

de

RAZÃO

de 2022.

SOCIAL

CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
CONVITE 004/2022
MODELO DE CARTA PROPOSTA
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: CARTA CONVITE Nº XXX/2022

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento de salgados, para
atender as necessidades das secretarias do município de Itajuípe-Bahia e setores ligados às
mesmas, em conformidade com as especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência.

Prezados Senhores,
Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos fornecer,
sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Carta Convite pelo total de R$ xxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), dentro do período estabelecido, referente aos lotes xxxxxxx.
LOTE 01/ LOTE 02/ LOTE 03
ITEM DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

V. UNIT.

V. TOTAL

01
VALOR TOTAL DO LOTE ---------------------------------------------------------------------------R$

A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, declara o ter Pleno Conhecimento de todos os termos e
condições do Edital da presente licitação e aceita, sem ressalvas, as condições neleprevistas.A nossa
Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta
,

de

de

.

_________________________________________________
Nome da Empresa proponente
Nome e assinatura do representante legal ou procurador legal
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ANEXO VI
CONVITE 004/2022
MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa ____________________

,

inscrita

no

CNPJ/MF

nº.________________________________, com sede à__________, representada pelo Senhor
_________________, portador do RG nº. _________________

e

inscrito

no

CPF/MF

nº______________________,declara, sob as penas previstas em lei, que em suas instalações, não
há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos

...........................

de

de 2022.

RAZÃO
SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII
CONVITE 004/2022
MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório sob a modalidade de CONVITE ____/2022 instaurado por este município, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de
suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

________________em de

de 2022.

RAZÃO
SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIII
CONVITE Nº ___/2022
MINUTA DE CONTRATO
INSTRUMENTO DE Nº (...)/xxx
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº.
14.147.946/0004-90, com sede na Praça Adonias Filho n.º16, nesta cidade de ITAJUÍPE, Estado
da Bahia, neste ato representada pelo Prefeito o Sr. MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR,
brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade n.º 838171150-SSP-BA, C.P.F n.º
920.624.825-15, residente e domiciliado a Rua Maria Pedro Hage n.º 281, Centro, nesta cidade,no
uso das atribuições legais e as normas gerais de que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes à matéria, daqui por diante designada
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa CONTRATANTE, e a empresa .. ,
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ ................................, com sede .................................... ,
nº. ....., Bairro ................................, representada por seu Diretor ....................................., ,
portador da cédula de identidade ................................, inscrito no cadastro de pessoa física
sob o nº..........................,

residente

e

domiciliado

na

Rua

........................................,

Município........................., denominada doravante de CONTRATADA, que subscrevem o
presente, resolvem de comum acordo e observando as normas da Lei 8.666/93, bem como para
regulamentar a Lei Municipal da Imprensa Oficial do Município, firmar o presente contrato que será
regido pelas cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNAMENTAÇÃO LEGAL
§ 1º - O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade de
CONVITE, tombado na Prefeitura Municipal de ITAJUÍPE nº ____/2022, pelo qual foi escolhida a
proposta apresentada pela Contratada, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei
8.666/93 e Leis Complementares 123/2006 e 147/2014.
CLÁUSULA SEGUNA – DO OBJETO

§ 1º - Constitui o objeto do presente contrato Contratação de empresa para a prestação de
serviços de fornecimento de salgados, para atender as necessidades das secretarias do município
de Itajuípe-Bahia e setores ligados às mesmas,conforme descrito no anexo I (Termo de
Referência), CONVITE nº ____/2022, o qual passa a fazer parte integrante e complementar deste
instrumento como se aqui estivesse transcrito.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

§ 1º - O fornecimento dos salgados será em até 24(vinte e quatro) horas, contadas a partir da
apresentação da ordem dos serviços emitida pela Administração Municipal, sendo que a entrega
deverá ser realizada local indicado pela secretaria solicitante.
§ 2º - São obrigações das partes:
I - São obrigações da Contratada:
a) Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes da proposta
vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;
b) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
c) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade
de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento dos materiais.
II - São Obrigações da Contratante:
a) Efetuar o pagamento nos moldes fixados no Termo de Referência, Edital e Instrumento
Contratual.
b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa realizar o fornecimento de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referência;
c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega do objeto licitado/contratual por
servidor especialmente designado.
e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais descumprimentos das obrigações
contratuais, fixando prazo para a sua correção;
f) Fiscalizar e rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a empresa contratada entregar e que
estejam fora das especificações estabelecidas no presente termo, no edital e no instrumento
contratual.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

§ 1º - O presente contrato tem o seu preço global estimado no valor de R$ (...).
§ 2º - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias após a apresentação de Nota Fiscal,
de acordo com a quantidade solicitada por cada secretaria, devidamente atestada pelas
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Secretarias responsáveis, comprovando a execução dos serviços, a ser realizado através de
depósito bancário na conta indicada pela Contratada, qual seja:
Agência xxxxxx, Conta nº xxxxxxxxx, Titular xxxxxx.
§ 3º - Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.
§ 4º - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com
outros CNPJs.
§5º - A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhistas.
§ 6º - Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
§ 7º - Somente poderão sofrer realinhamento quando for comprovado um desequilíbrio econômico
- financeiro com base no Art. 65, II, d – Lei 8.666/93.
§8º - A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhistas.
§ 9º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administraçao, em cado de mora, será
calculada considerando a data de vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamenyo,
de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da fatura, devendo
ser corrigido conforme formuka a seguir: VCF = VF (1+i)n.
Onde: VCF = VALOR DA FATURA CORRIGIDA/ VF = VALOR DA FATURA/ i – INPC – IBGE DO
MÊS ANTERIOR/100 E n = NÚMERO DE DIAS DE ATRASO/30.
CLÁUSULA QUINTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
§ 1º - As despesas correspondentes ao pagamento do preço de compra ajustado neste contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária para o exercício de 2022:

§2º E dos créditos que forem previstos nos Orçamentos Municipais para os exercícios seguintes,
conforme dotações orçamentárias que, nos termos do plano plurianual e das diretrizes
orçamentárias, forem consignadas para tal fim.
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CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
§1º – A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, conforme o disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
§2º - Ficam assegurados os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
§3º - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados na Lei 8.666/93.
§4º - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93,
sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados
que houver sofrido.
§5º - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei 8.666/93.
§6º - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando no ato da assinatura deste contrato
reconhecido pelas partes os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 e seguinte da Lei 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

§ 1º - O presente instrumento de Contrato terá vigência no período da data de assinatura deste
Contrato até 31/12/2022, podendo ser prorrogado por convenção das partes, consubstanciada em
Termo Aditivo, nos moldes do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
§1º - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei 8.666/93, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§2º - O licitante ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes
penalidades, garantido o direito de ampla defesa:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido.
b) Multas sobre o valor remanescente do contrato de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso,
limitado ao máximo de 10% (dez por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma
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de legislação pertinente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções e penalidades previstas na
lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
c) Suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na hipótese de
reiterado descumprimento das obrigações contratuais.
d) Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
na alínea anterior.
§3º - As sanções previstas nas alíneas a, c e d, deste item poderão ser aplicadas juntamente com a
da alínea b, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo.
§4º - As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item anterior poderão também ser aplicadas
às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
§5º - Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo
deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87,
"caput", da Lei nº 8.666/93.
§6º - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.
§7º - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
§8º - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
§9º - No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla
defesa.
§10 - Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30(trinta)
dias corridos na execução dos serviços.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

§ 1º. Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
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ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não
eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
§ 2º. À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer materiais que não satisfaçam os
padrões especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e
imediata substituição por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de
reclamação ou indenização.
§ 3º. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer
exigências do Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra
qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e
fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e
irrestrita com relação aos serviços contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma
por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do
Contrato.
§ 4º. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
§ 5º. Caberá a função de fiscal da execução do contrato a _______________ (NOME),
______________ (CPF), ocupante do cargo__________________, vinculado à Secretaria
xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§ 1º - As disposições deste contrato devem ser interpretadas, e as omissões, supridas, em
conformidade os termos do edital de Convite de nº ____/2022 e seus anexos, e, em caso de
contrariedade, as regras previstas neste devem prevalecer.
§ 2º - A proposta do contratado, aceita pelo contratante durante o certame licitatório que
antecedeu a celebração do presente Contrato, integra este ajuste, em especial para fins de
determinação da remuneração.
§ 3º - O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal 8.666/93, e, supletivamente a
tais disposições, e naquilo que não lhes contrariar, pelas disposições do Código Civil.
§4º - É vedada a subcontratação total do objeto, sendo admitida a subcontratação parcial da
execução do objeto, hipótese que será delimitada pela Admnistração e mediante sua autorização.
§ 5º - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (art. 65,
§1º, Lei 8666/93).
§ 6º - Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
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ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE
não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
§7º - À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer materiais que não satisfaçam os
padrões especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e
imediata substituição por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo
de reclamação ou indenização.
§ 8º - Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer
exigências do Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra
qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento
e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e
irrestrita com relação aos serviços contratados, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma
por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do
Contrato.
§ 9º - A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
§ 10º - Os fiscais da execução do contrato serão _______________ (NOME), ______________
(CPF), ocupante do cargo__________________, vinculado À Secretaria xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
_______________ (NOME), ______________ (CPF), ocupante do cargo__________________,
vinculado à Secretaria xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

§ 1º - As partes elegem o Juízo da Comarca de ITAJUÍPE, do Poder Judiciário do Estado da
Bahia, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da celebração ou da execução do
presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias
de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.
Itajuípe – Bahia, ____ de____________ de 2022.
____________________________________
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE – CONTRATANTE

_______________________________________
CONTRATADA
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ANEXO IX
CONVITE N° 004/2022
MODELO DEDECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUA SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO DE SÓCIO
DA EMPRESA LICITANTE

Declaramos, sob as penas da lei, que não possuem servidores públicos federais, estaduais ou
Municipais e nem ainda da esfera judiciária ou legislativa em nosso quadro de sócios, dirigentes,
gerentes e responsáveis técnicos e que os mesmos estão aptos a participar desta licitação,
atendendo ao disposto no inciso III do art. 9º da Lei Federal 8.666/93.
______________________________,_____de __________________ de 2022.
________________________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90
ANEXO X
CONVITE N° 004/2022
TERMO DE RECEBIMENTO

Acusamos o recebimento do CONVITE N° 004/2022 e seus anexos destinados à Contratação de
empresa para a prestação de serviços de fornecimento de salgados, para atender as necessidades
das secretarias do município de Itajuípe-Bahia e setores ligados às mesmas, em conformidade com
as especificações constantes no Edital (convite), cuja proposta e documentos

de

habilitação

deverão ser entregue à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal, na
Prefeitura Municipal de Itajuípe, atualmente em funcionamento no antigo Colégio Municipal Luiz Viana
Filho, situado na Trav. Rotary Clube, S/N, Itajuipe – Ba, às 09:30h do dia 17/02/2022.

Recebi em:____________________________

Nome da empresa:_______________________________________________

Assinatura do recebedor:__________________________________________

Telefone:_______________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA

