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EDI TAL  D A C AR T A CONVI TE N. º  0 3 /2017  
P AR TE A –  PRE ÂM BULO  

 

I  REGÊNCIA LEGAL 

 Lei Federal nº 8.666/1993  e suas alterações posteriores 

 

II  ÓRGÃO/REPARTIÇÃO INTERESSADA E SETOR: 

   Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias do Município 

 

III.MODALIDADE/ NÚMERO DE ORDEM: IV  TIPO DE LICITAÇÃO: 

Carta Convite N.º 03/2017           ( X )  Menor preço por lote 

 

V  FINALIDADE DA LICITAÇÃO/OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO  E 
FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS , ALMOÇO TIPO QUENTINHA E SELF 
SERVICE, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ.. 

 

VI  PROCESSO ADMINISTRATIVO   172/2017. 

                                              VII Dotação Orçamentária:  

 

VIII – REGIME DE EXECUÇÃO IX – PRAZO 

Indireto Por Preço global O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses. 

 

X  LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO: 

Endereço: 
Sede da Prefeitura Municipal de Itambé, na Praça Ozório Ferraz, n.º 1, Centro de 
Itambé-Ba.  

Data: 22 de Setembro de 2017 Horário: 08:30h 

 

XI – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

a)  

Poderão participar da licitação empresas convidadas, inscritas ou não no Cadastro 
Unificado da Prefeitura Municipal de Itambé, ou em outro órgão público estadual ou federal, 
na correspondente especialidade, desde que manifestem seu interesse com antecedência 
de até 24 (vinte quatro) horas da apresentação das propostas e que satisfaçam as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

b)  
Não poderão participar da presente licitação os que estejam suspensos de licitar ou 
impedidos de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública 
Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta. 

c)  Nenhum licitante poderá representar mais de uma empresa. 

d)  Não poderá participar da presente licitação consórcio de empresas. 

 

XII  AQUISIÇÃO, LOCAL, HORÁRIO E RESPONSÁVEL PELOS ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE 

INSTRUMENTO: 

O EDITAL PODERÁ SER CONSULTADO E/OU ADQUIRIDO PELO EMAIL: 
LICITACOESITAMBE2017@HOTMAIL.COM, NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, OU NO 

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ITAMBÉ, LOCALIZADA NA PRAÇA OZÓRIO FERRAZ, N.º 1, 
CENTRO ITAMBÉ-BA. 

Horário: 08.00 as 12:00 horas. Telefone: (77) 3432-1112 

Servidor responsável e 
decreto de designação: 

 
                       ANA QUÉZIA BRITO NASCIMENTO 

PRESIDENTE DA COPEL 
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XIII.  DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal deverá ser apresentado declaração 
quanto ao trabalho do menor, conforme modelo constante do Anexo IV deste Instrumento. 

 
P AR TE B –  D I SPOSIÇÕ ES G ERAI S  
1. OBJETO 
 
1.1  A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no item V do preâmbulo, 

conforme especificações, quantitativos e condições constantes no anexo I deste 
Instrumento. 

1.2  O prazo de vigência do contrato está indicado no item IX do preâmbulo.  
1.3  O tipo da licitação está indicado no item IV do preâmbulo deste Edital. 
1.4  A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições do edital e do 

instrumento de contrato constante do anexo V deste Edital. 
1.5  O(s) fornecimento(s) do objeto desta licitação não poderão sofrer solução de 

continuidade durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por 
empregados da contratada, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional 
desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa 
contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização. 

1.6  A forma de entrega deverá ser feita no local designado pelo setor solicitante.  
 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1  Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a 

todas as exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que pertençam 
ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.  

2.2  Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas 
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda, as 
declaradas inidôneas. 

2.3  Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública 
a 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.  

2.4  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, 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada. 

 
3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO 
 Observar-se-ão as disposições da Seção IV do Capítulo II da Lei 8.666/93.   
 
 
4. CREDENCIAMENTO 
Instalada a sessão, os licitantes entregarão ao Presidente da Comissão de Licitações as 
suas Credenciais, contendo o nome do representante, sua identificação, bem como, 
autorização para participar desta licitação, juntamente com um documento de identificação. 
 
5.  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇO  
5.1 QUANTO À FORMA E VALIDADE 
5.1.1  Os documentos da habilitação e da proposta de preços deverão estar dispostos 

ordenadamente, contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, 
indevassados, os quais deverão estar rubricados pelo represente legal da empresa, 
ou por seu mandatário, devendo ser identificados no verso à razão social da 
empresa, os Itens de II a VI do preâmbulo, além da expressão, conforme o caso, 
Envelope A – Habilitação, ou Envelope B – Proposta de Preço. 
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5.1.2  A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no 

anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as 
folhas, datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu 
mandatário. 

5.1.3  Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia 
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possam ser 
autenticados. 

5.1.4  A declaração de que trata este item deverá seguir o modelo constante do Anexo VII 
deste Edital  Habilitação Preliminar para Microempresas (ME) ou Empresas de 
Pequeno Porte (EPP). 

 
5.2      HABILITAÇÃO 
Para fins de habilitação deverá ser entregue a seguinte documentação: 
5.2.1  Habilitação Jurídica: 

5.2.2  A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação, exigida conforme a natureza jurídica do licitante: 
a) Cédula de identidade dos representantes legais; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações e outras que 
assim o exijam, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de registro civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício, caso o licitante se enquadre como sociedade simples; 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir. 

5.2.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
5.2.4 Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista, o licitante deverá apresentar: 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal ou distrital, 
conforme o caso, relativa à sede e domicílio do licitante, pertinente ao ramo de atividade 
que exerce e compatível com o objeto desta licitação; 
c) prova da regularidade para com a Fazenda Nacional; mediante apresentação da 
certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da 
União, por ela administrados. 
d) prova da regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, ou Distrital, de 
acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de 
validade; 
e) prova da regularidade dos recolhimentos do FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal, conforme alínea “a”, do artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado. 
f) prova da regularidade trabalhista, por meio de certidão negativa de débitos trabalhistas 
ou certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa, nos termos da 
regulamentação do Tribunal Superior do Trabalho. 

.  
5.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA 
  
a) Certidão de Falência e Concordata.  
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b) Atestado de capacidade técnica emitido por qualquer pessoa jurídica de direito público ou 
privado, mediante a apresentação de atestado que comprove sua qualificação 
técnica. 

 
c) Em se tratando de Microempresas (ME) ou de Empresas de Pequeno Porte (EPP), 

consideradas como tais aquelas que apresentarem em seu CNPJ, no campo relativo 
ao nome empresarial, a anotação (ME) ou (EPP), tendo em vista, que as mesmas 
estão legalmente dispensadas de escrituração fiscal, NÃO será exigida a 
apresentação de balanço patrimonial nos moldes do item anterior. Quando não 
constar os termos (ME) ou (EPP), A comprovação de tal enquadramento será 
mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 

c.1) declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal; 
c.2) declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já 

exigível; 
c.3) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
 
6. OUTROS DOCUMENTOS 
 
6.1  Declaração que o licitante não emprega menor de 18 anos.  
 
6.2. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original 

ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de 
Itambé; 

 
6.3. Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Prefeitura. 

Necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação, munido de 
originais e cópias, até o último dia útil à realização da sessão de abertura não se 
admitindo, sob hipótese alguma, a autenticação de documentos durante o 
processamento do certame. 

 
6.4. As cópias dos documentos apresentados que forem emitidos através da Internet NÃO 

necessitarão estarem autenticadas tendo em vista que todos eles condicionam a sua 
validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes 
advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a 
Administração levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que 
este órgão apure a responsabilidade do fato. 

 
 7.  PROPOSTA DE PREÇO 
7.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope, lacrado, indevassável e 
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário, identificada como 
Proposta de Preços, endereçada à Comissão de Licitação, com indicação dos elementos 
constantes dos itens II e V do Edital, além da Razão Social da empresa; 
 
7.2. No caso de ser assinada por mandatário, será necessário a juntada da procuração 
outorgada com especificação dessa finalidade; 
 
7.3. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pela signatária da mesma, e as 
suas folhas devidamente numeradas. 
 
7.4. A proposta de preços poderá ser apresentada nos moldes do Formulário de Proposta 
de Preços - Anexo Il, do edital. 
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8 – CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
A proposta de preços – envelope “B” deverá constar: 
 
a) O valor global, sendo o valor global expresso em algarismos e por extenso, devendo 
neles estarem computados todos os custos do fornecimento para entrega na sede da 
Prefeitura, inclusive os que versarem sobre encargos financeiros, tributários, securitários e 
frete; 

b) validade da proposta. 

8.1. Nos preços cotados deverão ser referidos a data de recebimento das propostas, 
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar 
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas; 

8.2. A proposta de preços terá validade comercial de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data da entrega da proposta, facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por 
prazo superior a este. 
 
9. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO  
9.1. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia, 
hora e local designados no item VII do presente edital, podendo realizar tantas sessões 
quantas forem necessárias ao completo exame dos documentos e propostas, levando em 
conta seu volume e dando ciência a todos os licitantes das que designar. Iniciado os 
trabalhos, a Comissão não receberá mais nenhuma documentação relativa à licitação. 
9.2. O Presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope “A” e conferirá 
e examinará os documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos certificados de 
registros das empresas; 
9.3. A Comissão julgará a Habilitação e proclamará as empresas habilitas na licitação, 
restituindo fechados aos respectivos prepostos, os envelopes “B”, das empresas 
inabilitadas; 
9.4. Uma vez proclamada a habilitação as empresas não poderão retirar as propostas 
apresentadas; 
9.5. O Presidente da Comissão de Licitação, franqueará a palavra aos participantes para 
que registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser 
apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise 
mais apurada; 
9.6. Não havendo registro de protesto ou impugnação e, em havendo, forem decididos de 
imediato, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos 
envelopes “B” (Proposta de Preços) das empresas habilitadas, desde que haja declaração 
expressa consignada em ata de renúncia a recurso ou a apresentação do termo de renúncia 
de todos os participantes; 
9.7. Se houver recurso, permanecerão os envelopes da Proposta de Preços fechados em 
poder da Comissão, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem 
posteriormente, recolhidos e guardados em poder da Comissão, até a designação de nova 
data para a abertura das propostas; 
9.8. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de empresas retardatárias ou 
concedido prazo para a apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida 
qualquer retificação ou modificação das condições ofertadas; 
9.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências 
deste Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, 
assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução 
do objeto do contrato. 

 
10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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10.1. Será adjudicado o objeto da licitação à empresa habilitada cuja proposta obtenha o 
menor Preço GLOBAL, a classificação se dará pela ordem crescente dos preços 
propostos; 
 
10.2. Será desclassificada a proposta que não atender as exigências deste Edital, ou que 
seja considerada, pela Comissão, como inexequível conforme Lei Federal; 
 
10.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará 
obrigatoriamente por Sorteio, em ato público, para o qual todas as empresas serão 
convocadas através aviso prévio; 
 
10.4. Em caso de Sorteio lavrar-se-á ata específica, ou a critério da Comissão, poderá ser 
efetuada na mesma sessão. 
 
 
11. RECURSOS  
11.1  Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até 
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em 
conformidade com o artigo 41 da Lei 8.666/93; 
  
11.2. Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada 
até o segundo dia útil que anteceder à data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação, em conformidade com o § 2.º do artigo 41 da Lei 8.666/93; 
 
11.3. Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição de recursos, observando-se o 
disposto no art. 109 da Lei 8.666/93; 
 
11.4. Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todas as empresas participantes, 
que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1  Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos 
atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante 
vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 

12.2  A licitante que convocada para assinar o Contrato e deixar de fazê-lo no prazo fixado 
dela será excluída, sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis.  

12.3 A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à 
contratação. 

 
13. CONTRATAÇÃO 
13.1  O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato decorrente do processo 

licitatório, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de até 3 (três) dias 
corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas na Lei nº 8666/93 e posteriores alterações, podendo solicitar sua prorrogação 
por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.  

13.2  Como condição para celebração da contratação, o licitante vencedor deverá manter 
todas as condições de habilitação. 

13.3  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. 

13.4  A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou 
mandatário com poderes expressos. 
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13.5  A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, na forma prevista no art. 65, inciso II, § 1º da Lei nº. 
8.666/93 atualizada. 

13.6  As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja 
resultado de acordo entre os contratantes. 

13.7  A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. 

 
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
14.1  Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou 

crédito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias do mês. 
14.2  Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de 

sua regularização por parte da contratada. 
14.3  A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de 

mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu 
efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore. 

14.4  O contratante descontará da fatura o valor correspondente às faltas ou atrasos na 
entrega dos fornecimentos ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente. 

14.5  As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao 
recolhimento dos impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior 
à realização dos fornecimentos. 

 
15.  MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES DA PROPOSTA / REAJUSTAMENTO E      
REVISÃO 
15.1  Em consonância com a Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, a revisão 

de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço 
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o 
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria 
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.  

 
16. REGIME DE EXECUÇÃO 
16.1  O Regime de execução do contrato está definido no item VIII do preâmbulo deste 

Edital. 
 
17. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO e RECEBIMENTO DO OBJETO 
17.1  Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, 

na forma prevista na Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, ficando esclarecido 
que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá 
à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 

17.2  O recebimento do objeto se dará, segundo o previsto na Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento 
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-
se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os 
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada. 

 
18. PENALIDADES  
18.1  Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei nº. 8.666/93 e 

posteriores alterações, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a 
prévia e ampla defesa em processo administrativo.  
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18.2  A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a 
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

 
I -  10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total 

da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou 
ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) 
dias contados da data de sua convocação; 

II -  0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor da parte do fornecimento/serviço não realizado; 

III -  0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento/serviço 
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 
 

18.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

18.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 
do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia 
prestada – quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua 
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido 
exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do 
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

18.2.3 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento 
não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas. 

18.3  Será advertido verbalmente, pelo presidente da comissão, o licitante cuja conduta vise 
perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua 
retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa. 

18.4  Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos atos ilícitos 
previstos na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores. 

18.5  Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 
a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a 
punição, os que incorram nos ilícitos previstos na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002 e suas alterações posteriores. 

18.6  Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a 
reincidência na prática do ato. 

 
19.  RESCISÃO  
19.1  A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº. 8666/93 e posteriores 
alterações. 

19.2  A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita por parte do 
contratante nos casos enumerados na Lei Federal nº 8.666/93 atualizada. 

19.3  Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da contratada, será ressarcido dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 

 
20. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO 
20.1  A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº. 8.666/93 atualizada. 
 
21.  IMPUGNAÇÕES 
21.1  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública da 

Carta Convite, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
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impugnar o ato convocatório da Carta Convite, cabendo ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de um (01) dia útil.  

21.2  Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para 
realização do certame. 

 
22. DISPOSIÇÕES FINAIS 
22.1  A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a 

Presidente da Comissão de Licitação, se necessário, modificar este Edital, hipótese 
em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.  

22.2  A Presidente da Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, 
suspender os trabalhos, procedendo ao registro da suspensão e a convocação para a 
continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em 
inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. 

22.3  A Presidente da Comissão de Licitação, no interesse da Administração, poderá 
relevar falhas meramente formais constantes da documentação e proposta, desde 
que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação 
pertinente. 

22.4  Os casos omissos serão dirimidos pela Presidente da Comissão de Licitação, com 
observância da legislação em vigor. 

22.5  Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da 
Comarca de Itambé-Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
23. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 
23.1  As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto 

desta licitação poderão ser prestados no local e horário indicados no item X do 
preâmbulo e através do telefone/fax: (77) 3432-1112. Email: 
licitacoesitambe2017@hotmail.com 

 
24. ÍNDICE DE ANEXOS  
 

São partes indissociáveis deste Instrumento os seguintes anexos: 
 
I. Termo Referencial – Especificação do objeto. 
 
II.  Modelo de Proposta de Preços; 
 
III. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao 

Certame; 
IV. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor; 
 
V. Modelo de Ata de Registro de Preço 
 
VI. Minuta de Contrato; 
 
VII.  Modelo de Declaração de Conhecimento; 
 
VIII. Modelo de declaração de habilitação preliminar – ME/EPP; 

 
Itambé, 05 de Setembro de 2017 
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Servidor responsável e 
decreto de designação: 

 
 
 

                       ANA QUÉZIA BRITO NASCIMENTO 
PRESIDENTE DA COPEL 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
I- Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, 

MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS, BOLOS E 

ALMOÇO TIPO QUENTINHA E SELF SERVICE, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, 

ATRAVÉS DO SISTEMA DEREGISTRO DE PREÇOS. 

 

LOTE 1 – QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO.  

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 UNIDADE 2.400 ALMOÇO (TIPO QUENTINHA) COM MÍNIMO 
DE 700G, CONFORME CARDÁPIO: 
Feijão carioca com arroz, macarrão, salada crua 
(cenoura, beterraba, tomate, cebola e alface) e 
Churrasco: 
- Feijão carioca - 240gr; 
-  Arroz  (refogado  no  alho,  à  grega  ou  com 
brócolis) - 90gr; 
- Macarrão - 90gr; 
- Salada crua (cenoura ralada, tomate, cebola, 
alface americana, acelga, passa seca) - 80gr; 
- Churrasco (calabresa, frango, alcatra, maminha) - 
200gr; 
- Suco de frutas ou refrigerantes - 300ml. 

 

 

LOTE 2 – SELF SERVICE PARA FORNECIMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO.  

ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 UNIDADE 2.400 ALMOÇO (TIPO SELF SERVICE) COM MÍNIMO 
DE 700G, CONFORME CARDÁPIO: 
Feijão carioca com arroz, macarrão, salada crua 
(cenoura, beterraba, tomate, cebola e alface) e 
Churrasco: 
- Feijão carioca - 240gr; 
-  Arroz  (refogado  no  alho,  à  grega  ou  com 
brócolis) - 90gr; 
- Macarrão - 90gr; 
- Salada crua (cenoura ralada, tomate, cebola, 
alface americana, acelga, passa seca) - 80gr; 
- Churrasco (calabresa, frango, alcatra, maminha) - 
200gr; 
- Suco de frutas ou refrigerantes - 300ml. 

 
 

 
2. DA JUSTIFICATIVA. 

A aquisição se justifica para o desenvolvimento das atividades relacionados ao centros de 

convivência municipal, seminários, encontros e palestras das demais secretarias municipais.   
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3. Local de Entrega: As refeições objeto da presente licitação deverão ser entregues 

parceladamente e no local indicado, conforme solicitação realizada pela Secretaria 

Solicitante, levando em consideração o local indicado em cada lote. 

II.a - As refeições deverão ser fornecidas dentro das melhores técnicas de culinária, 

utilizando gêneros de primeira qualidade, os quais deverão conter as necessidades 

calóricas, vitamínicos e proteicas, com no mínimo 700 gramas, e conforme os parâmetros 

do PAT – Programa de Alimentos do Trabalhador – Governo Federal. 

4. Prazo de vigência do contrato: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

5. Critério de aceitação das propostas: Serão aceitas apenas as propostas cujo valor se 

situe abaixo da estimativa do menor preço pesquisado no mercado. 

6. Dotação Orçamentária: 

Os recursos para cobrir as despesas decorrentes das aquisições futuras do objeto desta 

licitação serão consignados no Orçamento do Município do ano de 2017, mediante as 

classificações funcionais programáticas específicas para o objeto da Secretaria solicitante a 

serem informadas quando das solicitações das Ordens de Compra. 

 
 
 
 

Itambé-BA, 05 de Setembro de 2017 
 
 
 
 

Norma Shirley Bittencourt Gama 
Secretaria de Assistência Social 

 
 

Arianna Oliveira Santana Lopes  
Secretaria de saúde 

 
 

Elza Alves de Sousa Rocha 
Secretaria de Administração.  

 
 

Alecciene Chaves Gusmão 
Secretaria de Educação 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
03/2017 

 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS BOLOS E ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA 
ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DO SISTEMA DEREGISTRO DE PREÇOS 
 
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em 
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham 
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno 
conhecimento das condições em que se desenvolverá o fornecimento e para tanto,  
concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital 
em referência. 
 
1  PROPONENTE: 
1.1.  Razão Social  
1.2. – End : 
1.3.  C.N.P.J.  
1.4 – Telefone 
1.5  Email 
 
2  PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
Descrições indicada no Anexo I. 

Item Discriminação Und. Q. Total 
 

Marca V. Unit. V. Total 

    
 

  

 
Valor total do Item R$       (                  ) 
 

Devendo estar incluso todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do 
objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, 
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como 
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive 
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.  
 
3  PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 
3.1 A presente proposta tem validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura 

do certame. 
 
4  PRAZO DE ENTREGA  
4.1 –  A entrega do(s) produtos(s) objeto da presente licitação, deverá(ão) ser realizada(s) 
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toda vez que se fizer necessário, mediante emissão de Autorização de Compra 
devidamente autorizada pelo Setor competente, no prazo máximo de 03 (três) dias, a 
contar da entrega da  “A.C”. 
 

5 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1 – Concordamos com os prazos previstos no edital e na Minuta de Contrato. 
 
6 – DECLARAÇÃO 
6.1    Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que 

envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão 
de obra, encargos sociais e trabalhista, as contribuições fiscais, transporte/frete e 
seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a 
total execução no fornecimento. 

 
 
7 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA 
ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 
 
7.1  Nome: 
       Cargo: 
       RG nº. 
      CPF nº. 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

______________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO 
CERTAME 

 
 
 

Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
03/2017 

  
 
 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) 
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do 
Registro de Identidade nº ........................., expedido pela .........................................., 
devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº 
..................., residente à rua ............................................................, nº ..................., 
bairro:..................cidade de...................Estado da............................... como nosso 
mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao 
procedimento licitatório  indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 
 
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contrarrazoar, assinar 
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, 
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc.).  
 
 
Itambé-BA,    de                         de   2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ  

NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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ANEXO IV 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 
 
 

Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
03/2017 
 

 
 
Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição Federal, , que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre.   

 
(     ) nem menor de 16 anos.  
 
(    ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos.  
 
 
 
 
  Cidade            de                de  2017 
 
 
 
 

 
_________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ  

NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
03/2017 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICIPIO DE ITAMBÉ e a empresa XXXXXXX  NA 

FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO: 

 
 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ nº 13.743.760.0001/30, situada a PRAÇA OSÓRIO FERRAZ, 01, 
CENTRO, ITAMBÉ/BA, CEP: 45140-000, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. 
Eduardo Coelho de Paiva Gama, brasileiro, casado, funcionário publico federal RG: 
0249103680 SSP-Ba, CPF n.º. 366.829.001-63. e a empresa ............................................... 
estabelecida na rua ............................................nº  , Cidade – Bairro – CEP: ............. inscrita 
no CNPJ sob o nº. .................., neste ato representada por seu representante legal, o Sr. 
............................................ inscrito no CPF nº. ...................... portador da CI nº. .................. 
expedida pela SSP/.... residente e domiciliado na rua 
............................................................................................. doravante denominada apenas 
CONTRATADA, conforme o constante no Processo Administrativo n.º 172/2017, Carta 
Covite n.˚ 03/2017, doravante denominado “processo”, celebram o presente contrato, que se 
regerá pela Lei Federal nº. 8.666/93 atualizada, mediante as cláusulas e condições a seguir 
ajustadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  OBJETO 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS BOLOS E ALMOÇO TIPO QUENTINHA, PARA 

ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVÉS DO SISTEMA DEREGISTRO DE PREÇOS do 
Termo de Referência deste edital (anexo I), do instrumento convocatório da Carta Convite nº 
02/2017, para fornecimento para a Administração Pública Municipal, conforme descrição, 
marcas e preços constantes na proposta de preço dos licitantes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA 
O prazo do fornecimento do serviço será de acordo com o após a autorização da ordem de 
serviço que será emitida pelo órgão competente, e a vigência do contrato será até ________ 
contados a partir da data de assinatura.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ (....), estando incluso 
todos os custos diretos e indiretos na entrega do objeto licitado. 
 
O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado através de ordem bancária ou crédito 
em conta corrente, no prazo não superior a 15 (quinze) da entrega e atesto na fatura. 
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§1º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua 

regularização por parte da CONTRATADA. 
 
§2º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, 

será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.  

 
§3º O CONTRATANTE descontará da fatura, o valor correspondente às faltas ou atrasos na 

execução dos serviços/fornecimento ocorrido, com base no valor do preço vigente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas deste Contrato ocorrerão de forma a seguir: 
 

Secretaria: 
Unidade 
Gestora: 

Projeto/Atividade: Elemento de despesa Fonte: 

     

     

 
CLÁUSULA QUINTA  DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO 
Não haverá reajustamento de preço. 
 
CLÁUSULA SEXTA  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
A CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo I do instrumento 
convocatório e daquelas decorrentes de Lei, obriga-se a: 
 

a) Executar o fornecimento objeto deste contrato de acordo com as especificações 
ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE; 

b) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e 
recursos humanos para execução completa e eficiente no fornecimento / 
serviços do objeto deste contrato; 

c) Zelar pela boa e completa execução do fornecimento contratado e facilitar, por 
todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos 
designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e 
exigências que lhe forem solicitadas; 

d) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom 
andamento da entrega dos objetos; 

e) Atender com presteza as requisições de credenciamento determinadas pela 
CONTRATANTE; 

f) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao 
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, 
imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem 
como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou 
interrupção dos serviços / fornecimento, exceto quando isto ocorrer por exigência 
do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que 
deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua 
ocorrência; 

g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou 
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do 
presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, 
Estadual e Municipal, relativas aos serviços / fornecimento prestados; 
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i) Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única 
empregadora do pessoal designado para confecção e entrega do objeto, ora 
licitados, inclusive indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, 
demissões, vales transporte, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das 
legislações trabalhista e previdenciária, sendo-lhe defeso invocar a existência 
deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o 
CONTRATANTE; 

j) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais 
se obriga, visando à perfeita execução deste contrato; 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, 
obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos devidos, conforme estipulado no contrato. 
b) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas 
ou incorretas. 
 
CLÁUSULA OITAVA  REGIME DE EXECUÇÃO 
O Regime de Execução do presente contrato será de forma integral, atendendo ao 
quantitativo acima detalhado (Tabela). 
 
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste Contrato, só poderá ser 
procedida através de Termo Aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto nos 
incisos e parágrafos do art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” e Inciso VIII da Lei n.º 8.666/93. 
 
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual 
estabelecido, quando solicitado pela CONTRATANTE, os acréscimos ou reduções de até 
25% (vinte e cinco por cento) nos objetos licitados e as supressões resultante de acordo 
celebrado entre as partes, em conformidade com o inciso II, art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando 
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não 
eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato. 
O recebimento do objeto se dará segundo a Lei nº. 8666/93, sendo certo que, esgotado o 
prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou 
entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto 
contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 8666/93, com 
as cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na 
execução do contrato, sujeitará  a contratada à multa de mora, que será graduada de 
acordo com a gravidade da infração, obedecidos  os  seguintes limites máximos: 
 
I   10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação, ou ainda na hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da 
caução, se houver, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

II   0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento ou serviço não realizado; 

III  0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. 
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§1º  A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

§2º  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – 
quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que 
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, 
se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia à 
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à 
contratada o valor de     qualquer multa porventura imposta. 

§3º  As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das 
infrações cometidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas na Lei nº. 8.666/93. A rescisão poderá ser determinada por ato 
unilateral e escrito do Contratante nos casos enumerados na Lei nº. 8666/93 atualizada, 
estabelecido o contraditório e o direito de defesa da Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO OU 

TRANSFERÊNCIA. 
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no 
todo ou em parte, sem a prévia e expressa concordância do órgão gestor deste contrato. 
Parágrafo Único Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será este 
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições 
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no 
instrumento convocatório e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada 
na referida licitação.  
 
CLÁSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
As partes elegem o Foro da Cidade de Itambé Estado da Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias 
de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e 
achado conforme. 
 
Itambé,_____de_______________de 2017 
 
Prefeitura Municipal de Itambé  
            CONTRATANTE                                                         CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:      
CPF: 
 
 
 
 
  
 

Parecer Jurídico 
O presente instrumento encontra-se em 
conformidade com as disposições legais 
aplicáveis a matéria em especial ao quanto 
disposto no art. 55 e seguinte da Lei n.º 
8.666/93. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx-Ba. _________ de 2017 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 
 
 

Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
03/2017 

 
 
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos  que temos 
conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação, bem como Atendimento ás Exigências de Habilitação. 
 
Declaramos ainda, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº. 
8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a 
empresa a participar da presente licitação. 
 
 
 
 
 
Itambé,           de                         de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ  

NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE    AASSSSIINNAATTUURRAA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 

Pç. Osório Ferraz n-01, Centro,  Fone/Fax: 77 3432-1112, CEP: 45140-000 

 

EDI TAL  C AR TA C O NVI TE N. º  0 3 /2017  
 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR – ME/EPP 
 

 

Modalidade de Licitação 
CARTA CONVITE 

Número 
03/2017 

 
 

HABILITAÇÃO PRELIMINAR PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (EPP) 

A empresa ________________________________________ _______________, inscrita 
no CNPJ/MF sob n.° ___________________, com sede na Rua/Av. 
__________________________________, declara que está enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com a definição do art. 3ª da 
Lei Complementar n.º 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte), e que atende plenamente a todos os requisitos para esse 
enquadramento. 

 
Declara, também, que deseja que lhe sejam aplicados os benefícios conferidos no Capítulo 
V da Lei 123/2006. 
 
Declara, ainda, na forma e sob as penas da Lei 8.666/93, que cumpre plenamente os 
requisitos de Habilitação exigidos para participação nesta licitação, ressalvada, no que se 
refere à regularidade fiscal, a seguinte situação: <indicar a certidão que estiver com 
restrição, ver item XIII.2 do edital, ou indicar ‘sem ressalva’>. 
Por ser verdade, firma o presente em uma única via. 
 
 
 
 
 
 

 
_________________, ___ de ____________ de 2017 

 
 

 
 

IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 
CARIMBO DO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
 
 


