
 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

ESTADO DA BAHIA  

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI                                                                                                                  1  

Rua de Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia – CEP 42800-907 

CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135/6136 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 250/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019 
 
1. PREÂMBULO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E KIT LANCHE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO, ASSIM COMO DOS 
EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A EXECUÇÃO CONTRATUAL. 
REGIME DE FORNECIMENTO: PARCELADO 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE  
DATA DA LICITAÇÃO: 12/08/2019 
CREDENCIAMENTO: 08:30H 
INÍCIO DA SESSÃO: 09:00H 
LOCAL: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, SITUADA NA RUA DE CONTORNO DO CENTRO CULTURAL, 
S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO, CAMAÇARI – BAHIA, CEP 42800-907. 

 
1.1. A Câmara Municipal de Camaçari, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n. 94, de 04 de julho de 
2019, torna público que realizará licitação na modalidade de PREGÃO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na sua forma 
PRESENCIAL, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, por este Edital, seus anexos e, subsidiariamente, 
pela Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, em sessão pública às 09:00h, no dia 12/08/2019, na Sede da Câmara 
Municipal de Camaçari, situada na Rua de Contorno do Centro Cultural, s/n, Centro Administrativo, Camaçari – Bahia, CEP 
42800-907, onde serão recebidos os invólucros contendo a Proposta Comercial e Documentação. 
1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização da sessão pública, fica a mesma 
adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora. 
 
2. OBJETO 
 
2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de serviço de buffet e kit lanche para a Câmara Municipal de 
Camaçari, compreendendo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, assim como dos 
equipamentos adequados à execução contratual, conforme características constantes do Anexo I - Termo de Referência, 
parte integrante e indissociável deste Edital. 
 
3. PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
  
3.1. O pagamento devido ao contratado será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
através de crédito em conta, após ter sido devidamente atestada a entrega do objeto licitado. 
3.2.  As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação financeira: 
Órgão/Unidade - 01.01 – Câmara Municipal de Camaçari 
Atividade – 01.031.0001.2004 – Gestão das Ações e Ativ. Adm. do Poder Legislativo 
Elemento de Despesa – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante devidamente 
munido de documento que o credencie a participar desta sessão pública. 
4.2.  Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes serão admitidos a intervir 
nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo representado. 
4.2.1.  Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do subscritor, que deverá ter poderes 
para outorgá-la. 
4.2.2.  A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a cópia do Contrato Social ou 
equivalente da empresa, bem como do documento de identificação do outorgante e outorgado. 
4.3.  Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do documento de identificação e do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
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devidamente acompanhado do documento original para autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em cartório, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
4.4.  Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas. 
4.5.  A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes não inabilitará o licitante, mas o 
impedirá de propor lances verbais. 
4.6.  Na hipótese acima apontada, o licitante participará do certame competitivo com sua proposta escrita.  
4.7. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no Anexo II (Modelo de Credencial), 
acompanhado da devida identificação através de sua Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente. 
4.8.  Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO do licitante dando ciência de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital, conforme Anexo III (Modelo de Declaração de 
Atendimento às Condições de Habilitação), para fins de cumprimento do disposto no art. 4o, inciso VII, da Lei Federal n.º 
10.520/02. 
4.9.  Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de retardatários, salvo na condição 
de ouvintes. 
4.10.  Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno porte não constar, 
respectivamente, as abreviações “ME” ou “EPP”, juntamente com o credenciamento, será exigida, para fins de aplicação do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/06, a comprovação de tal enquadramento, mediante a 
apresentação de um dos seguintes documentos:  
a) declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal; 
b) declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já exigível; 
c) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte.  
  
5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
  
5.1. Poderão participar da licitação as empresas que tenham ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação requisitada no item 9 deste Edital.  
5.2. Não poderão participar da licitação:  
5.2.1. pessoas físicas;  
5.2.2. empresas em regime de sub-contratação ou, ainda, em consórcio;  
5.2.3. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, 
idoneidade financeira e regularidade fiscal;  
5.2.4. empresas que estejam sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
5.2.5.  empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, 
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, 
pelo Órgão que o praticou.  
5.2.6. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda vigente, se 
encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta Câmara, quer com outros órgãos e 
entidades públicas.  
5.2.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País;  
5.2.8. servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  
5.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa de todos os elementos 
fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões 
porventura observados.  
5.3.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, 
em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas.  
5.3.2. Os pedidos de esclarecimentos devem ser feitos por e-mail (cmclicita@gmail.com), enquanto as impugnações e a 
apresentação escrita dos recursos deverão ser protocoladas junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de 
funcionamento normal da repartição (segunda a quinta-feira, das 08:00 às 12:00h e 14:00 às 17:00h, e sexta-feira, das 08:00 
às 12:00h), não sendo aceito, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via fax ou por meio eletrônico.  
5.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais. 
 
6. FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  
  

mailto:cmclicita@gmail.com
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6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO devidamente ordenados e numerados 
serão apresentados em 02 (dois) invólucros distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal: 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
PREGÃO PRESENCIAL: 014/2019 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E KIT LANCHE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO, 
ASSIM COMO DOS EQUIPAMENTOS ADEQUADOS A EXECUÇÃO CONTRATUAL.  
NOME E ENDEREÇO DO LICITANTE:  
IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES:  

- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL  

- ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO  

 
7. PROPOSTA COMERCIAL 
 
7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital, e os documentos que a instruírem 
quando for o caso, será apresentada obedecendo aos seguintes requisitos: 
7.1.1.  em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante (exceto documentos emitidos por 
terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, 
pelo representante legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo 
expressões técnicas de uso corrente em outra língua.   
7.1.2. preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal;   
7.1.3. preço unitário e total, em algarismos, de cada um dos lotes cotados, e global do lote, em algarismos e por extenso, 
prevalecendo o primeiro caso haja divergência entre o valor unitário e o total e, entre os expressos em algarismos e por 
extenso, considerado este último;   
7.1.4. detalhamento de todas as características dos serviços ofertados por item de forma clara e inequívoca;   
7.1.5. conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos 
serviços, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única 
remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;  
7.1.6. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais 
de um resultado;   
7.1.7. validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.   
7.2.  A Proposta Comercial deverá necessariamente conter declaração de atendimento de prazo de execução do serviço, 
estabelecido 05 (cinco) dias para o LOTE I e 02 (dois) dias para o LOTE II, a contar da data de recebimento da autorização 
de fornecimento. 
7.3.  A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o endereço completo, os números de 
telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato.  
7.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da Proposta de Preço 
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, 
devendo os materiais/serviços respectivos serem fornecidos à Câmara Municipal de Camaçari sem quaisquer ônus 
adicionais.   
7.5. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitando o licitante 
às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
7.6. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo 
deste Edital. 
7.7.  A aceitação da proposta será feita por Menor Preço por Lote . 
7.8.  Serão desclassificadas as propostas que:  
7.8.1. não atendam às exigências do edital e seus anexos; contiverem emendas, borrões ou rasuras;  
7.8.2. apresentem cotação de opção de serviço  (proposta alternativa); 
7.8.3.  não apresentarem cotação para TODOS os itens do Lote.  
 
8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES  
  
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo MENOR PREÇO POR LOTE . 
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8.2.  Serão classificados pelo Pregoeiro o licitante que apresentar proposta com menor preço e os demais licitantes que 
apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela de menor preço.  
8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas escritas nas condições do item 8.2, serão classificadas as 
melhores propostas, até o número máximo de 3 (três).  
8.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.  
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a 
partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.  
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa 
de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.  
8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço 
e o valor estimado para a contratação. 
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira 
classificada, quanto ao objeto e valor. 
8.9.  Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta o critério de menor preço 
por lote , assim entendido o menor valor oferecido no lote apresentado nos termos do inciso X do art. 4º da Lei Federal nº. 
10.520/2002.   
8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e o Pregoeiro examinará as ofertas 
subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida.  
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou ainda preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato. 
8.12.  No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará todos os licitantes para, no 
prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação. 
8.13.  No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios definidos no § 2º, do art. 45, da 
Lei Federal n.º 8.666/93.  
8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.  
8.15. Nas situações previstas nos itens 8.9 e 8.10, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja 
obtido preço melhor.  
  
9. DA HABILITAÇÃO  
  
9.1. No Envelope n.º 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para habilitação, apresentados em 1 
(uma) via, com todas as páginas rubricadas pelo representante legal e encabeçadas, preferencialmente, por índice, no qual 
constem as respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo: 
 
9.1.1. quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
9.1.1.1. cédula de identidade; 
9.1.1.2. registro comercial no caso de empresa individual;  
9.1.1.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.   
9.1.1.4. inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
9.1.1.5. decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em 
funcionamento no País;  
 
9.1.2. quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
9.1.2.1.  prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
9.1.2.2. prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
9.1.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), inclusive quanto a Contribuições 
Previdenciárias e de Terceiros (INSS);  
9.1.2.4. Prova de regularidade relativa à Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede da licitante; 
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9.1.2.5.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do 
FGTS/CRF;  
9.1.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho;  
 
9.1.3. quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.1.3.1.  Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, certificando que a 
empresa tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis com as características, quantidades e prazos similares ao objeto 
constante neste certame. 
9.1.3.2.  Alvará ou Licença Sanitária para funcionamento, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual 
ou Municipal da sede da Licitante. 
 
9.1.4. quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
9.1.4.1.  Certidão negativa de falência, concordata  e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do 
licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da Licitação. 
 
9.1.5.  quanto ao CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:  
9.1.5.1. declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99 e Decreto n.º 
4.358/02). 
 
9.2. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas por 
tabelião ou por servidor da Câmara Municipal de Camaçari. 
9.2.1.  As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO necessitarão estar 
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.  
9.3. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.  
9.4. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que não tiverem sido 
entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do licitante.  
9.5. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão todas as folhas e demais 
documentos que integram o dossiê apresentado.  
 
10. ADJUDICAÇÃO  
  
10.1. O objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante que, atendendo a todas as condições expressas neste 
Edital de Pregão e seus Anexos, for declarado vencedor. 
 
11. DO REGIME DE FORNECIMENTO 
 
11.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços de forma parcelada e mediante solicitação da Coordenação Administrativa, 
conforme necessidade da CONTRATANTE. 
11.2. As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do 
número da licitação, do número do processo administrativo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as 
quantidades, datas e horários e endereço de entrega. 
11.3. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada dos serviços objeto deste Edital, bem 
como se constatado divergência entre os serviços ofertados e os entregues, os mesmos serão rejeitados, no todo ou em 
parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93. 
11.4. As quantidades dos serviços são estimadas e a CONTRATANTE não se obriga a adquirir suas totalidades, o fazendo 
de acordo com o desenvolvimento das atividades, observando-se o que dispõe o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93; 
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12. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR  
 
12.1. prestar os serviços rigorosamente nas especificações e prazos constantes no Anexo I, parte integrante e indissociável 
deste Edital;   
12.2. assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes 
desta licitação;   
12.3. não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação;   
12.4. comunicar imediatamente à Câmara Municipal de Camaçari os eventuais casos fortuitos e de força maior, após a 
verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva comprovação, em até 02 (dois) dias, a partir da data de 
sua ocorrência, sob pena de não serem considerados; 
12.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
12.6. responder por todos os danos e prejuízos decorrentes da prestação dos serviços, salvo, na ocorrência de caso fortuito 
ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que devidamente apurados, na forma da legislação vigente. 
 
13. CONTRATO  
  
13.1. A prestação do serviço objeto da presente licitação será formalizado mediante Termo de Contrato a ser assinado 
pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo V, devendo ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93.  
13.2. O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor terá o seu prazo de vigência 
contado da data da assinatura do instrumento contratual até 31 de dezembro de 2019, podendo, ainda, ser prorrogado ou 
aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93.  
13.3. A Câmara Municipal de Camaçari providenciará por sua conta, a publicação do extrato do contrato celebrado no prazo 
de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.  
13.4. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação da Câmara Municipal 
de Camaçari, para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
  
14.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, o licitante que:  
14.1.1. cometer fraude fiscal;   
14.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;  
14.1.3. apresentar documento falso;  
14.1.4. fizer declaração falsa;  
14.1.5. comportar-se de modo inidôneo;  
14.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame.  
14.2. Para os fins da Subcondição 14.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 
da Lei nº 8.666/93.  
14.3. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará sujeito às 
seguintes penalidades:  
14.3.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em prestar os serviços, dentro do prazo estipulado, caracterizará 
inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor total do pedido;  
14.3.2. multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia após a data fixada 
para execução dos serviços e 0,07% (sete centésimo por cento) ao dia de atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre 
o valor total do pedido;  
14.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do fornecimento advier de caso fortuito ou motivo 
de força maior.  
14.5. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.  
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14.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Câmara, e no caso de suspensão de 
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato 
e das demais cominações legais.  
  
15. RECURSOS  
 
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos.  
15.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.  
15.3. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
  
16. DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (LEI COMPLENTAR N.º 123/06)  
 
16.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente identificadas nos 
termos da Lei Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.   
16.1.1. Havendo 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 Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
16.1.2.  A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 16.1.1, implicará na inabilitação do licitante e 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
16.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.     
16.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  
16.3. Para efeito do disposto no item 16.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:   
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;   
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, serão convocadas 
as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 16.2.1, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;   
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que se 
encontrem no intervalo estabelecido no item 16.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
16.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 16.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 
16.5.  O disposto nos itens 16.2 e 16.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte.  
16.6. Independente do disposto nos itens 16.2 e 16.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão.  
  
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS  
  
17.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de ofício ou mediante 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  
17.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Câmara Municipal de Camaçari providenciará a publicação no seu 
quadro de avisos, contando-se a partir do primeiro dia útil subsequente o prazo para a solicitação de reconsideração.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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17.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, a finalidade e a segurança do contrato a ser 
firmado.  
17.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões meramente formais, desde que 
não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.  
17.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos envelopes, as quais serão assinadas 
pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e representantes credenciados presentes.  
17.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93.  
17.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, para prevenir responsabilidade, 
prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal.  
17.8. O Pregoeiro e/ou o Presidente da Câmara, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93, se 
reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório.  
17.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Câmara Municipal de Camaçari.   
17.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento 
e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a Câmara Municipal de Camaçari tiver conhecimento de qualquer fato ou 
circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade 
financeira, técnica ou administrativa.  
 17.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos 
relativos a esta licitação.  
 17.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.  
 17.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos poderão ser dirimidas pelo Pregoeiro, 
desde que apresentadas por escrito, conforme prazo estabelecido no subitem 5.3 deste Edital, e encaminhadas à Comissão 
Permanente de Licitação, cujo telefone para contato é o de n.º (71) 3621- 6135 ou 6136.   
17.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada a todos os interessados.   
17.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a mesma solicitar um parecer 
técnico de profissional qualificado. 
17.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:  
  
17.16.1. Anexo I - Termo de Referência;  
17.16.2. Anexo II - Modelo de Credencial;  
17.16.3. Anexo III - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação;  
17.16.4. Anexo IV - Modelo de Apresentação de Proposta e Planilha de Preços;  
17.16.5. Anexo V - Minuta de Contrato;  
17.16.6. Anexo VI - Modelo de Declaração para Tratamento Diferenciado;  
17.16.7. Anexo VII - Modelo de Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor.  
 
17.17. O foro da Comarca de Camaçari - BA será o único competente para dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas que 
possam vir a decorrer do presente, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser.  
  
Camaçari, 30 de julho de 2019. 
 
   

GILBERTO SANTOS MOREIRA 

PREGOEIRO
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019 
 
1. OBJETO:  
 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de serviço de buffet e kit lanche para a Câmara Municipal de 
Camaçari, compreendendo o fornecimento de todo o material de consumo necessário, assim como dos equipamentos 
adequados à execução contratual, conforme características constantes neste Termo de Referência. 
 
2. JUSTIFICATIVA:  
 

2.1. A contratação visa oferecer serviços de buffet em eventos e ações realizados no âmbito do legislativo municipal 
(conferências, sessões especiais, audiências públicas, palestras, encontros seminários, homenagens, recepção de 
autoridades, comemorações oficiais e cívicas). 
2.2. O fornecimento de lanches se faz necessário, para serem servidos aos vereadores durante as sessoes e audiencias, 
conforme condições e especificações contidas neste Edital e seus Anexos.  
 
3. ESPECIFICAÇÕES: 

 

LOTE I – BUFFET * COMPLETA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO A ESSE TERMO 

 Café da 

manhã 

Coffe Break Coquetel Brunch Almoço  Jantar Itens de 

apoio 

Qtde 1000 800 500 400 600 300 1000 

Unid  Pessoas Pessoas Pessoas Pessoas Pessoas Pessoas Pessoas 

VALOR R$        

VALOR TOTAL   

 

LOTE II – KIT LANCHE 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

01 

LANCHE 
- barra de cereais 
- mix de castanhas 
- amendoin 
- goiabinha 
- biscoito fracionado 
- biscoito tipo club social 
- polenguinha light 
BEBIDA 
- suco (laranja, uva, frutas, maracujá, pêssego, 
manga, acerola, caju, maça) 
- água de coco 
QUANTIDADE: 78 lanches (três tipos), 6l de suco 
(dois tipos), 6l de água de coco 

 

 

 

 

 

 

45 

  

VALOR TOTAL  

 
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

ESTADO DA BAHIA  

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI                                                                                                                       10  

Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia – CEP 42800-907    

CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135/6136 

4.1. O regime de execução dos serviços será de forma parcelada, sendo fornecidos por demanda (mediante solicitação). 
4.2.  Considerando esse regime, as quantidades e valores constituem mera estimativa, não constituindo, em hipótese 
alguma, compromissos futuros Camara Municipal de Camaçari, razão pela qual não poderão ser exigidos nem considerados 
como quantidades e valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE, sem que isso justifique qualquer indenização à CONTRATADA. 
4.3. O objeto constante no LOTE I será solicitado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, estipulado o fornecimento 
parcelado, conforme necessidade da Contratante. 
4.4. O objeto do LOTE II será solicitado com antecedência mínima de 02 (dois) dias, estipulado o fornecimento parcelado, 
conforme necessidade da Contratante. 
4.5. O prazo de realização dos serviços será IMPRORROGAVELMENTE, na data especificada no corpo da Ordem de 
Serviço, para emissão da nota do empenho. 
4.6. O fornecimento será solicitado pela Coordenação Administrativa da Contratante, observando as condições, 
especificas e quantidades do Termo de Referência. 
 
5. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
5.1. Alvará ou Licença Sanitário para funcionamento, expedido pelo serviço de Vigilância sanitária da Secretaria Estadual 
ou Municipal da sede da Licitante.  
5.2. Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que comprove aptidão da proponente para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto licitado. 
 
6. A CONTRATADA FICARÁ SUJEITA AS SEGUINTES CONDIÇÕES: 
 
a) Executar os serviços conforme estabelecido no Termo de Referência; 
b) Apresentar comprovante da existência na empresa de nutricionista responsável técnico pelos produtos formulados ou 
manipulados, apresentando cópia da carteira profissional devidamente assinada ou documento equivalente, assim como 
registro no respectivo conselho profissional; 
c) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, bem como dispor de 
equipamento, material e pessoal especializado e no quantitativo necessário ao cumprimento do objeto contratado, sem 
qualquer interrupção e respeitando as normas de higiene e segurança no trabalho; 
d) Apresentar seu(s) funcionário(s) trajando-se adequadamente, com uniforme que o vincule à contratada, portando crachá 
de identificação, sob responsabilidade da contratada; 
e) A permanência de funcionários da contratada nas dependências da Sede da Câmara Municipal de Camaçari fora do 
horário de expediente somente será permitida quando devidamente autorizada; 
f) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo órgão interessado. 
g) Atender às reclamações e/ou observações feitas pela Administração, refazendo e retificando às suas expensas, os 
serviços que não estejam dando resultado satisfatório; 
h) O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 
do contrato; 
i) Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos da legislação vigente; 
j) Supervisionar os serviços durante o evento; 
k) A contratada é responsável pela manutenção, aquecimento ou resfriamento dos itens contratados; 
l) A contratada é a responsável pelo transporte e pela montagem dos materiais nos locais indicados, bem como pelo 
recolhimento de todo o material e pela retirada do mesmo do recinto; 
m) Ao término da prestação dos serviços deixar limpo o local onde foram preparados os alimentos. 
 
7. DOS PRAZOS E LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
7.1. Os serviços licitados terão vigência ate 31 de dezembro de 2019, a partir da data de assinatura do contrato. 
7.2. Os serviços licitados serão solicitados em parte, conforme necessidade da Camara Municipal de Camaçari, e deverão 
ser executados pelo licitante nos endereços constantes na Ordem de Serviço expedida pela Coordenação Administrativa. 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

ESTADO DA BAHIA  

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI                                                                                                                       11  

Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia – CEP 42800-907    

CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135/6136 

 
 
8. DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento devido ao contratado será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, após ter sido devidamente atestada a entrega do objeto licitado. 

 
9.  DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  
 
9.1. Os serviços deverão ser prestados de forma parcelada, devendo a proponente vencedora, proceder à prestação dos 
mesmos conforme solicitação da Coordenação Admninsitrativa, sem a exigência de quantidade mínima e sem custos 
adicionais, de acordo com as especificações deste termo de referência. 
9.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no Edital e em compatibilidade 
com as obrigações assumidas; 
9.3. A contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 
9.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, 
securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato;  
9.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência do CONTRATANTE;  
9.6. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, tais como seguros salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos 
serviços, ficando ainda a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício, e sob nenhum pretexto, qualquer 
responsabilidade de danos morais ou financeiros e caso os empregados da CONTRATADA venham a sofrer eventuais 
acidentes. 
9.7. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento contratado, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, com fundamento no art. 70 
da Lei nº 8.666/93; 
9.8. Fornecer os itens licitados de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos padrões estabelecidos, vindo a 
responder por danos eventuais que comprovadamente vier a causar, caso realize o fornecimento com produto de má 
qualidade e fora dos padrões de higiene;  
9.9. Apresentar os produtos em suas devidas embalagens em perfeitas condições, substituindo mediatamente, da 
notificação da Contratante, todas as unidades que não estiverem apropriadas para o consumo humano;  
9.10. Quando do fornecimento de sucos de fruta, leite e Cocktail de frutas, a contratada deverá fornecer recipientes jarras 
de vidro. Quando do fornecimento de café ou leite quente, a contratada deverá fornecer recipiente garrafa térmica;  
9.11. Quanto aos alimentos considerados perecíveis deve-se dispensar especial e criterioso cuidado quanto ao 
fornecimento em condições aptas ao consumo humano, observando os reservatórios corretos para cada tipo de alimento 
(sólido ou líquido) solicitado;  
9.12. Atender aos pedidos de fornecimento emergencial;  
9.13. Fornecer em garrafas hermeticamente tampadas, higienizadas e lacradas, quando da condução de sucos, 
refrigerantes, água e outros líquidos;  
9.14. Transportar todo o material referente à alimentação, conforme disposto neste Termo de Referência, protegido a fim 
de evitar a incidência solar, caso o meio de transporte não tenha a carroceria totalmente fechada; 
9.15. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, em conformidade com as exigências legais de higiene, composição e 
classificação desses produtos;  
9.16. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo 
empregatício com a Contratante;  
9.17. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante;  
9.18. Fornecer aos seus empregados todo o necessário para a execução dos serviços, aí incluído o cuidado com a higiene 
na condução dos produtos solicitados, como também materiais de segurança, conforme legislação, assumindo todos os 
riscos concernentes à execução do contrato;  
9.19. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, 
acidentados ou com mal súbito, inclusive para atendimento em casos de emergência, assumindo ainda as responsabilidades 
civis e penais, bem como as demais sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades;  
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9.20. Manter o quadro de funcionários suficiente para os eventos solicitados, devidamente uniformizados e identificados 
através de crachás;  
9.21. Orientar os representantes da Contratante quanto à correta armazenagem e manuseio e higiene dos produtos 
solicitados, definidos neste Termo de Referência;  
9.22. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificar vícios, defeitos ou incorreções;  
9.23. Informar, por escrito e de imediato, à Contratante, qualquer alteração em seu endereço ou telefone, com a finalidade 
de assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução contratual;  
9.24. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas, e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais 
não têm qualquer vínculo empregatício com a Camara Municipal de Camaçari; 
9.25. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Contratante ou a terceiros em razão de ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 
que estiver sujeita; 
9.26. A qualquer tempo, desde que ocorram reclamações sobre a qualidade dos produtos fornecidos, notadamente neste 
Termo de Referência, por parte da CONTRATADA, serão tomadas as providências cabíveis, sendo o custo de uma possível 
análise do controle de qualidade do produto fornecido por conta da CONTRATADA;  
9.27. Substituir, sem custos adicionais, eventuais itens recusados em desconformidade com o solicitado e as especificações 
do Termo de Referência, no prazo de 60 (sessenta) minutos, a contar da recusa da Contratante.  
9.28. Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades aportadas pela Fiscalização, quando da 
execução do Contrato;  
9.29. Devolver, ao final do contrato, quaisquer utensílios de propriedade da Contratante, porventura solicitados em 
empréstimo ou retirados com autorização da Contratante, em iguais condições aos recebidos no início da vigência contratual 
e em perfeito estado de higienização e conservação.  
9.30. Manter estoque dos produtos relacionados, bem assim a disponibilização de pessoal, conforme Termo de Referência, 
objetivando assegurar o fornecimento à Contratante sem interrupções;  
9.31. Responsabilizar-se por eventuais danos ocorridos nos produtos definidos neste Termo de Referência, bem assim 
eventuais acidentes com seus empregados, no interior ou fora do espaço físico das dependências da Contratante;  
9.32. Realizar os serviços nas quantidades, dias, horários e locais determinados pela Contratante.  
9.33. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao material e outro bem de propriedade do 
CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por empregados da CONTRATADA;  
9.34. Disponibilizar todos os equipamentos, mobiliários, suprimentos, alimentos e serviços requisitados pela 
CONTRATANTE na realização do evento solicitado.  
9.35. O fornecedor deverá se adequar às condições e políticas de carga e descarga do local da entrega.  
9.36. A contratada deverá observar as normas de transporte adequadas a cada item de material, que deverão ser 
transportados e manuseados de forma a garantir a sua integridade e a sua qualidade.  

 
10. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO/GESTOR DO CONTRATO  

 

10.1. A gestão do contrato estará a cargo da Coordenação Administrativa  

 

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 

11.1. receber o objeto licitado em conformidade com a especificação, disponibilizando local, data e horário; 

11.2. acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado; 

11.3. o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

11.4. efetuar o pagamento à Contratada mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente discriminada e 

atestada pelo setor responsável, por meio de crédito em conta corrente bancária. 
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COMPLETA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
Parte Integrante do Termo de Referencia -  ANEXO I 

 
 

CAFÉ DA MANHÃ 
 
FRUTAS: 
- Frutas fatiadas (da estação); 
- Outras frutas (uva, maçã verde, maçã vermelha,mamão,caju,graviola,manga, goiaba, abacaxi, melão,etc.); 
- Salada de frutas; 
BOLOS: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Bolo de chocolate 
- Bolo de Cenoura 
- Bolo de macaxeira 
- Bolo de Rolo 
- Bolo de milho 
Outros itens: (04 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Sucos naturais (mínimo de três tipos: laranja, caju, abacaxi, manga, acerola, cajá, maracujá) 
- Café 
- Achocolatado 
- Iogurte diversos sabores 
- Água mineral (com e sem gás) - em garrafinhas de 500ml ou garrafões de 20L (junto com gelágua), de acordo com o 
solicitado. 
- Leite 
- Refrigerante 2 tipos, no mínimo (normal e diet) 
 
MESAS, CADEIRAS E TOALHAS: Deverão estar incluídos neste item todos os materiais necessários, tais como: copos para 
refrigerante e água em vidro, xícaras para café, pratos de mesa e sobremesa, talheres de aço inox, baixelas de inox; 
guardanapos, mesas e cadeiras decoradas e com toalhas, cobre manchas, cadeiras com capas, todo o pessoal especializado 
e uniformizado, ou seja, garçom, copeiro e cozinheiro e coordenador.  
Material descartável, como: copos para água e café, pratos grandes e pequenos, talheres e guardanapos. Açúcar e adoçante. 
 

COFFE BREAK 
 
SALGADOS 
De forno: (04 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Croissant de carne 
- Croissant queijo e presunto 
- Empadinhas de carne 
- Empadinhas de frango 
- Quiche de frango 
- Quiche de queijo e presunto 
- Salgados folheados (carne, misto e frango) 
- Mini pizza 
Fritos: 
- Risoles de carne, queijo e frango; 
- Coxinha de frango; 
- Bolinho de queijo, bacalhau, macaxeira 
- Croquete de queijo e presunto, frango, carne 
- Camarão crocante 
FRUTAS: 
- Frutas fatiadas (da estação); 
- Outras frutas (uva, maçã, mamão, manga, goiaba, abacaxi, melão, etc.); 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

ESTADO DA BAHIA  

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI                                                                                                                       14  

Rua do Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro Administrativo - Camaçari/Bahia – CEP 42800-907    

CNPJ: 13.393.780/0001-29 - Fone: (71) 3621-6135/6136 

- Salada de frutas; 
BOLOS: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Bolo de chocolate 
- Bolo de Cenoura 
- Bolo de macaxeira 
- Bolo de milho 
Outros itens: (04 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Pão de queijo; 
- Petit four (doces e salgados); 
- Croissant (queijo, goiabada e chocolate); 
- Casadinho; 
 
PÃES ou MINI PÃES: 
- Francês 
- Doce 
- Pão de forma 
- Torradas 
FRIOS: 
- Presunto 
- Presunto de Perú 
- Queijo Mussarela ou prato 
- Ricota 
- Geléias 
- Manteiga e Margarina 
- Requeijão Cremoso 
TORTAS SALGADAS: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Carne 
- Frango 
- Legumes 
- Quiche de queijo e presunto 
TORTAS DOCES: (01 tipo a escolher dentre as opções seguintes) 
- Torta de Limão 
- Torta de banana 
- Torta de Sonho de Valsa 
- Bolo simples 
 
BEBIDAS: 
- Sucos naturais (mínimo de três tipos: laranja, caju, abacaxi, manga, acerola, cajá, maracujá) 
- Café 
- Achocolatado 
- Iogurte diversos sabores 
- Água mineral (com e sem gás) - em garrafinhas de 500ml ou garrafões de 20L (junto com gelágua), de acordo com o 
solicitado. 
- Leite 
- Refrigerante 2 tipos, no mínimo (normal e diet). 
MESAS, CADEIRAS E TOALHAS: Deverão estar incluídos neste item todos os materiais necessários, tais como: copos para 
refrigerante e água em vidro, xícaras de porcelana para café e chá, pratos de mesa e sobremesa (porcelana branca fina), 
talheres de aço inox, baixelas de inox; guardanapos de tecido, mesas e cadeiras decoradas e com toalhas, cobre manchas, 
cadeiras com capas, todo o pessoal especializado e uniformizado, ou seja, garçom, copeiro e cozinheiro e coordenador.  
Material descartável, como: copos para água e café, pratos grandes e pequenos, talheres e guardanapos. Açúcar e adoçante. 
 
 

BRUNCH 
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MASSA: (escolher 1 tipo dentre as opções a seguir) 
- Penne 
- Talharim 
- Fusilli 
MOLHO: (escolher 2 tipos para acompanhar as massas) 
- Sugo 
- Bolonhesa 
- Carbonara 
- Branco 
SALADAS: (01 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Mix de folhas verdes (agrião, rúcula, americana, chicória, roxa) 
- Salada Caesar 
- Salada simples, com tomate, alface, cenoura ralada, pepino 
BISTRO DE PÃES E LANCHES: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Cesta com mini pães variados (baguette, mini pão integral,francês,torradas simples,bisnaguinha, pão de queijo, croissant) 
- Mini Croissant de queijo e presunto 
- Mini Croissant de goiabada 
- Mini croissant de frango 
PATÊS: (escolher 2 tipos dentre as opções seguintes) 
- Patê de azeitona 
- Patê quatro queijos 
- Patê de presunto 
TORTAS, BOLOS E SUFLES: (escolher 2 tipos dentre as opções seguintes) 
- Torta de Frango 
- Torta de camarão 
- Torta de Chocolate 
- Bolo simples 
- Torta de limão 
ACOMPANHAMENTOS: (escolher 2 tipos dentre as opções seguintes) 
- Requeijão 
- Manteiga e margarina 
- Geléia de Frutas Vermelhas 
BEBIDAS 
- Café 
- Leite quente e frio 
- Refrigerantes 2 tipos, no mínimo (normal e diet) 
- Sucos naturais (mínimo de três tipos: laranja, caju, abacaxi, manga, acerola, cajá, maracujá) 
- Água mineral (com e sem gás) - em garrafinhas de 500ml ou garrafões de 20L (junto com gelágua), de acordo com o 
solicitado. 
 
MESAS, CADEIRAS E TOALHAS: Deverão estar incluídos neste item todos os materiais necessários, tais como: copos para 
refrigerante e água em vidro, xícaras para  café e chá, pratos de mesa e sobremesa, talheres de aço inox, baixelas de inox; 
guardanapos de tecido, mesas e cadeiras decoradas e com toalhas, cobre manchas, cadeiras com capas, todo o pessoal 
especializado e uniformizado, ou seja, garçom, copeiro e cozinheiro e coordenador.  
Material descartável, como: copos para água e café, pratos grandes e pequenos, talheres e guardanapos. Açúcar e adoçante. 

 
 

COQUETEL 
 
 
MESA DE FRIOS 
- Tábuas de Frios (Salaminho, chester defumado, blanquete de peru, queijo mussarela, queijo ricota, queijo minas, azeitonas 
e tomate seco, peito de peru ) 
- Lombinho canadense 
- Frutas diversas 
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- Canapés 
- Torradas 
PATÊS: (escolher 2 tipos dentre as opções seguintes) 
- Patê de azeitona 
- Patê quatro queijos 
- Patê de atum 
- Patê de presunto 
 
PÃES ou MINI PÃES: 
- Francês 
- Integral 
- Pão de forma 
- Pão de queijo 
SALGADOS: (04 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Salgados de forno 
- Salgados folheados 
- Canudinho de carne 
- Quiche de queijo e presunto 
- Quiche de frango 
- Risole de queijo e presunto 
- Empadinha de frango 
- Camarão crocante 
- Pastel folhado de frango 
- Coxinha 
BEBIDAS: 
- Sucos naturais (mínimo de três tipos: laranja, caju, abacaxi, manga, acerola, cajá, maracujá) 
- Café 
- Iogurte diversos sabores 
- Água mineral (com e sem gás) - em garrafinhas de 500ml ou garrafões de 20L (junto com gelágua), de acordo com o 
solicitado. 
- Leite 
- Refrigerante 2 tipos, no mínimo (normal e diet) 
 
 
MESAS, CADEIRAS E TOALHAS: Deverão estar incluídos neste item todos os materiais necessários, tais como: copos para 
refrigerante e água em vidro, xícaras de porcelana para café e chá, pratos de mesa e sobremesa (porcelana), talheres de 
aço inox, baixelas de inox;  suplat, guardanapos de tecido, mesas e cadeiras decoradas e com toalhas, cobre manchas, 
cadeiras com capas, todo o pessoal especializado e uniformizado, ou seja, garçom, copeiro e cozinheiro e coordenador.  
Material descartável, como: copos para água e café, pratos grandes e pequenos, talheres e guardanapos. Açúcar e adoçante. 
 

ALMOÇO 
 

SALADAS (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Salada primavera (vegetais da estação, crus e cozidos). 
- Salada Ceasar 
- Salada de legumes (vagem, cenoura cozida, pimentão verde e vermelho, cebola, pepino, brócolis e couve-flor). 
- Salpicão de frango (Filés de frango desfiado, batata palha, mussarela, presunto, cenoura crua e cozida, pimentão verde, 
alface, suco de limão ). 
MOLHOS PARA SALADA (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Molho Ceasar 
- Molho agridoce 
- Molho tradicional 
PRATOS PRINCIPAIS (03 tipos de carnes a escolher dentre as opções seguintes) 
Carnes Vermelhas: 
- Filé ao molho madeira 
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- Filé à parmegiana; 
- Carne do Sol com manteiga de garrafa 
- Strognhoff de carne 
- Panquecas de carne 
Carnes Brancas: 
- Panquecas de frango 
- Peito de frango na chapa 
- Peito de frango empanado 
- Torta de frango 
- Strogonoff de frango. 
ARROZ (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Arroz branco 
- Arroz com brócolis. 
- Arroz à grega (cenoura, pimentão e uva passas). 
ACOMPANHAMENTOS: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Farofa 
- Batata a souté 
- Purê de batata 
- Purê de abóbora 
MASSA: (03 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Espaguete 
- Penne 
- Fetucchini 
- Lasanha de queijo, presunto e carne ( ou frango) . 
MOLHO: (escolher 2 tipos para acompanhar as massas) 
- Sugo 
- Bolonhesa 
- Carbonara 
- Branco 
SOBREMESAS: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Mousse de chocolate ou maracujá. 
- Torta sonho de valsa 
- Sorvete de frutas da época 
- Pudim de Leite. 
- Bolo de Rolo 
- Bolo simples 
- Gelatina (diversos sabores) 
- Salada de frutas 
 
BEBIDAS: 
- Refrigerantes 2 tipos, no mínimo (normal e diet). 
- Sucos naturais (mínimo de três tipos: laranja, caju, abacaxi, manga, acerola, cajá, maracujá) 
- Água mineral (com e sem gás) - em garrafinhas de 500ml ou garrafões de 20L (junto com gelágua), de acordo com o 
solicitado. 
- Café. 
MESAS, CADEIRAS E TOALHAS: Deverão estar incluídos neste item todos os materiais necessários, tais como: copos para 
refrigerante e água em vidro, xícaras de porcelana para café e chá, pratos de mesa e sobremesa (porcelana) talheres de aço 
inox, baixelas de inox; suplat, guardanapos de tecido, mesas e cadeiras decoradas e com toalhas, cobre manchas, cadeiras 
com capas, todo o pessoal especializado e uniformizado, ou seja, garçom, copeiro e cozinheiro e coordenador. Material 
descartável, como: copos para água e café, pratos grandes e pequenos, talheres e guardanapos. Açúcar e adoçante. 
 

JANTAR 
 
SALADAS (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Salada primavera (vegetais da estação, crus e cozidos). 
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- Salada Ceasar 
- Salada de legumes (vagem, cenoura cozida, pimentão verde e vermelho, cebola, pepino, brócolis e couve-flor). 
- Salpicão de frango (Filés de frango desfiado, batata palha, mussarela, presunto, cenoura crua e cozida, pimentão verde, 
alface, suco de limão ). 
MOLHOS PARA SALADA (03 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Molho Caesar 
- Molho agridoce 
- Molho tradicional 
PRATOS PRINCIPAIS (03 tipos de carnes a escolher dentre as opções seguintes) 
Carnes Vermelhas: 
- Filé ao molho madeira 
- Filé à parmegiana; 
- Carne do Sol com manteiga de garrafa 
- Strognhoff de carne 
- Panquecas de carne 
Carnes Brancas: 
- Panquecas de frango 
- Peito de frango na chapa 
- Peito de frango empanado 
- Torta de frango 
- Strogonoff de frango. 
ARROZ (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Arroz branco 
- Arroz com brócolis. 
- Arroz à grega (cenoura, pimentão e uva passas). 
ACOMPANHAMENTOS: (03 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Farofa 
- Batata a souté 
- Purê de batata 
- Purê de abóbora 
MASSA: (03 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Espaguete 
- Penne 
- Fetucchini 
- Lasanha de queijo, presunto e carne ( ou frango) . 
- Suflê de Espinafre 
MOLHO: (escolher 2 tipos para acompanhar as massas) 
- Sugo 
- Bolonhesa 
- Carbonara 
- Branco 
COMIDA REGIONAL: (escolher 2 tipos para acompanhar as massas) 
- Mungunzá; 
- Cuscuz paulista ou simples; 
- Macaxeira ou inhame cozidos; 
- Carne de sol desfiada e acebolada; 
- Ovos mexidos e queijo coalho 
- Salsicha ao molho de tomate. 
- Escondidinho de carne do sol 
SOBREMESAS: (02 tipos a escolher dentre as opções seguintes) 
- Mousse de chocolate ou maracujá. 
- Torta sonho de valsa 
- Sorvete de frutas da época 
- Pudim de Leite. 
- Bolo de Rolo 
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- Bolo de milho 
- Bolo simples 
- Gelatina (diversos sabores) 
- Salada de frutas 
BEBIDAS: 
- Refrigerantes 2 tipos, no mínimo (normal e diet). 
- Sucos naturais (mínimo de três tipos: laranja, caju, abacaxi, manga, acerola, cajá) 
- Água mineral (com e sem gás) - em garrafinhas de 500ml ou garrafões de 20L (junto com gelágua), de acordo com o 
solicitado. 
- Café 
- Capuccino 
- Leite 
- Achocolatado 
 
MESAS, CADEIRAS E TOALHAS: Deverão estar incluídos neste item todos os materiais necessários, tais como: copos para 
refrigerante e água em vidro, xícaras de porcelana para café e chá, pratos de mesa e sobremesa (porcelana branca fina), 
talheres de aço inox, baixelas de inox; suplat, guardanapos de tecido, mesas e cadeiras decoradas e com toalhas, cobre 
manchas, cadeiras com capas, todo o pessoal especializado e uniformizado, ou seja, garçom, copeiro e cozinheiro e 
coordenador.  
Material descartável, como: copos para água e café, pratos grandes e pequenos, talheres e guardanapos. Açúcar e adoçante. 
 

ITENS DE APOIO PARA EVENTOS E REUNIÕES: 
 
- Petit Four (doces e salgados) 
- Rosquinhas 
- Biscoitos de queijo 
- Cookies 
- Bolo simples 
 
 
Bebidas: 
- Café 
- Chá: quente e gelado 
- Leite 
- Água mineral (com e sem gás) - em garrafinhas de 500ml ou garrafões de 20L (junto com gelágua), de acordo com o 
solicitado.  
 
Demais itens: Deverão estar incluídos neste item todos os materiais necessários, tais como: copos para refrigerante e água 
em vidro, xícaras de porcelana para café e chá, pratos de mesa e sobremesa (porcelana branca fina), talheres de aço inox, 
baixelas de inox; suplat, guardanapos de tecido, mesas e cadeiras decoradas e com toalhas, cobre manchas, cadeiras com 
capas, todo o pessoal especializado e uniformizado, ou seja, garçom, copeiro e cozinheiro e coordenador. Material 
descartável, como: copos para água e café, pratos grandes e pequenos, talheres e guardanapos. Açúcar e adoçante 
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ANEXO II 
MODELO DE CREDENCIAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019 
   
  

  
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)  
  
  
CARTA DE CREDENCIAMENTO  
  
  
O  
Pregoeiro da Câmara Municipal de Camaçari  
Camaçari / BA  
  
  
Sr Pregoeiro 
 
  
  
Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº _____________________, expedida pelo(a) _______________, para nos representar no processo licitatório relativo ao 
Pregão nº ___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, 
ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de 
decisões administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.  
  
Atenciosamente,  
  
  
  
Identificação e assinatura do outorgante  
  
  
  
(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).  
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019 
  

  

  
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)  
  
  

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  
  
  
O  
Pregoeiro da Câmara Municipal de Camaçari  
Camaçari / BA  
  
  
Sr. Pregoeiro,  
  
  
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada  
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão nº......................, promovida pela CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI, e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no 
referido Edital.  
  
Local de data,  
  
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)  
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ANEXO IV 
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

EDITAL DE PREGÃO N° 014/2019 
   
À  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Rua do Contorno do Centro Cultura, s/n, Centro Administrativo, Camaçari - Bahia.  
  
  
Prezados Senhores,   
  
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial n.º ___/2019, estamos apresentando proposta para 
contratação de serviço de buffet e kit lanche para a Câmara Municipal de Camaçari, compreendendo o fornecimento de todo 
o material de consumo necessário, assim como dos equipamentos adequados à execução contratual, conforme 
características constantes do Anexo I - Termo de Referência, declarando expressamente, que:  
  
- recebemos todos as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;  
  
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário e global do lote, bem 

como total geral por extenso, assim a indicação das marcas dos produtos, conforme o caso;   
  
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus Anexos, comprometendo-

nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação;  
  
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de execução dos serviços, frete, seguro, 

embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo- se, portanto, na única remuneração devida pelo 
contratante para execução completa do contrato;  

  
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está devidamente habilitado a prestar 

todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, 
os compromissos e obrigações relacionados com esta licitação;  

  
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua entrega;  
  
Local e data  
 

_____________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 
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ANEXO IV 
 

(Proposta referente ao Pregão Presencial nº 014/2019)  
   
01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:  
NOME DA EMPRESA:  
CNPJ/MF:  
ENDEREÇO:  
BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: FONE: (    )                                                                    
FAX: (    )   
NOME PARA CONTATO:  
02 – DADOS BANCÁRIOS:  
  Conta n.º: _________________  
  Agencia n.º: _______________  
  Banco: ____________________  
03 – PRAZO PARA FORNECIMENTO: A contratação será subordinada ao regime de fornecimento parcelado, conforme 

necessidade da contratante, com prazo de entrega máximo de 05 (cinco) dias para o LOTE I e 02 (dois) dias para o 
LOTE II, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento. 

04 – LOCAL DE ENTREGA: Sede da Câmara Municipal de Camaçari ou local a ser definido pela Contratante. 
05 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 
06 – FORMA DE PAGAMENTO:  O pagamento devido ao contratado será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, através de crédito em conta, após ter sido devidamente atestada a entrega do 
objeto licitado. 

07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa: 
 

LOTE I – BUFFET * COMPLETA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO A ESSE TERMO 

 Café da 

manhã 

Coffe Break Coquetel Brunch Almoço  Jantar Itens de 

apoio 

Qtde 1000 800 500 400 600 300 1000 

Unid  Pessoas Pessoas Pessoas Pessoas Pessoas Pessoas Pessoas 

VALOR R$        

VALOR TOTAL   

 
 

LOTE II – KIT LANCHE 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTD VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

01 

LANCHE 
- barra de cereais 
- mix de castanhas 
- amendoin 
- goiabinha 
- biscoito fracionado 
- biscoito tipo club social 
- polenguinha light 
BEBIDA 
- suco (laranja, uva, frutas, maracujá, pêssego, 
manga, acerola, caju, maça) 
- água de coco 

 

 

 

 

 

 

45 
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QUANTIDADE: 78 lanches (três tipos), 6l de suco 
(dois tipos), 6l de água de coco 

VALOR TOTAL  

 
 
 
_____________________de ______________de 2019.  
  
 
 
 
(Carimbo Padronizado do CNPJ)  
 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal  
Nome:  
Cargo:  
RG.:  
CPF:  
  
OBS: Elaborar a proposta em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2019 
   

Pelo presente Termo de Contrato de prestação de serviço, regido pela Lei Federal 

nº. 8.666/93 e alterações posteriores, que entre si celebram a CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ/MF sob o no 13.393.780/0001-29 com sede à Rua do Contorno do Centro 

Cultural, s/nº, Centro Administrativo, Camaçari – Ba, CEP: 42.800-907, neste ato 

representada por seu Presidente o Sr.  ___________________, doravante 

denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a _______________________, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001-

__, estabelecida à Rua ____________, no ___, Edifício _______, ______, ______, 

no Município de _________, através de seu Sócio-Gerente, _________________, 

portador de cédula de identidade no ______________ SSP/BA e CPF no 

___.___.___-__, denominando-se a partir de agora, simplesmente, 

CONTRATADA; decorrente da homologação da licitação na modalidade Pregão 

Presencial n°. XXX/2019, Processo Administrativo n°. 250/2019, regido pela Lei 

Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto Municipal 

n.º 4071/2005, por este Edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela Lei n.º 

8.666/93, e suas alterações posteriores, e às seguintes cláusulas contratuais 

abaixo descritas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL  
  
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, na modalidade Pregão Presencial, tombado na 
Câmara Municipal de Camaçari sob o no XXX/2019, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela CONTRATADA, 
tendo sido observadas as disposições contidas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
   
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  
  
Contratação de serviço de buffet e kit lanche para a Câmara Municipal de Camaçari, compreendendo o fornecimento de todo 
o material de consumo necessário, assim como todos os equipamentos adequados à execução contratual, conforme 
características constantes do Anexo I - Termo de Referência, parte integrante e indissociável do Edital. 
 
 CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
  
 O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento parcelado, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações: 
 
3.1 - da CONTRATADA: 

I. Os serviços deverão ser prestados de forma parcelada, devendo a proponente vencedora, proceder à prestação 
dos mesmos conforme solicitação da Coordenação Admninsitrativa, sem a exigência de quantidade mínima e sem custos 
adicionais, de acordo com as especificações deste termo de referência; 

II. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação previstas no Edital e em 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 

III. A contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado; 

IV. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, 
securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do contrato; 

V. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia anuência do 
CONTRATANTE; 
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VI. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas, tais como seguros salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos 
serviços, ficando ainda a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício, e sob nenhum pretexto, qualquer 
responsabilidade de danos morais ou financeiros e caso os empregados da CONTRATADA venham a sofrer eventuais 
acidentes; 

VII. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento contratado, nos termos da legislação vigente, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, com fundamento no art. 
70 da Lei nº 8.666/93; 

VIII. Fornecer os itens licitados de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos padrões estabelecidos, vindo 
a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a causar, caso realize o fornecimento com produto de má 
qualidade e fora dos padrões de higiene; 

IX. Apresentar os produtos em suas devidas embalagens em perfeitas condições, substituindo mediatamente, da 
notificação da Contratante, todas as unidades que não estiverem apropriadas para o consumo humano; 

X. Quando do fornecimento de sucos de fruta, leite e Cocktail de frutas, a contratada deverá fornecer recipientes 
jarras de vidro. Quando do fornecimento de café ou leite quente, a contratada deverá fornecer recipiente garrafa térmica; 

XI. Quanto aos alimentos considerados perecíveis deve-se dispensar especial e criterioso cuidado quanto ao 
fornecimento em condições aptas ao consumo humano, observando os reservatórios corretos para cada tipo de alimento 
(sólido ou líquido) solicitado; 

XII. Atender aos pedidos de fornecimento emergencial; 
XIII. Fornecer em garrafas hermeticamente tampadas, higienizadas e lacradas, quando da condução de sucos, 

refrigerantes, água e outros líquidos; 
XIV. Transportar todo o material referente à alimentação, conforme disposto neste Termo de Referência, protegido a 

fim de evitar a incidência solar, caso o meio de transporte não tenha a carroceria totalmente fechada; 
XV. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, em conformidade com as exigências legais de higiene, composição 

e classificação desses produtos; 
XVI. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Contratante, porém sem qualquer vínculo 

empregatício com a Contratante; 
XVII. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante; 

XVIII. Fornecer aos seus empregados todo o necessário para a execução dos serviços, aí incluído o cuidado com a 
higiene na condução dos produtos solicitados, como também materiais de segurança, conforme legislação, assumindo todos 
os riscos concernentes à execução do contrato; 

XIX. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, 
acidentados ou com mal súbito, inclusive para atendimento em casos de emergência, assumindo ainda as responsabilidades 
civis e penais, bem como as demais sanções legais decorrentes do descumprimento dessas responsabilidades; 

XX. Manter o quadro de funcionários suficiente para os eventos solicitados, devidamente uniformizados e identificados 
através de crachás; 

XXI. Orientar os representantes da Contratante quanto à correta armazenagem e manuseio e higiene dos produtos 
solicitados, definidos neste Termo de Referência; 

XXII. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções; 

XXIII. Informar, por escrito e de imediato, à Contratante, qualquer alteração em seu endereço ou telefone, com a 
finalidade de assegurar rápida solução às questões geradas em face da perfeita execução contratual; 

XXIV. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas, e referentes aos serviços executados por seus empregados, os quais 
não têm qualquer vínculo empregatício com a Camara Municipal de Camaçari; 

XXV. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Contratante ou a terceiros em razão de ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 
que estiver sujeita; 

XXVI. A qualquer tempo, desde que ocorram reclamações sobre a qualidade dos produtos fornecidos, notadamente 
neste Termo de Referência, por parte da CONTRATADA, serão tomadas as providências cabíveis, sendo o custo de uma 
possível análise do controle de qualidade do produto fornecido por conta da CONTRATADA; 

XXVII. Substituir, sem custos adicionais, eventuais itens recusados em desconformidade com o solicitado e as 
especificações do Termo de Referência, no prazo de 60 (sessenta) minutos, a contar da recusa da Contratante; 
XXVIII. Providenciar imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades aportadas pela Fiscalização, quando da 

execução do Contrato; 
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XXIX. Devolver, ao final do contrato, quaisquer utensílios de propriedade da Contratante, porventura solicitados em 
empréstimo ou retirados com autorização da Contratante, em iguais condições aos recebidos no início da vigência contratual 
e em perfeito estado de higienização e conservação; 

XXX. Manter estoque dos produtos relacionados, bem assim a disponibilização de pessoal, conforme Termo de 
Referência, objetivando assegurar o fornecimento à Contratante sem interrupções; 

XXXI. Responsabilizar-se por eventuais danos ocorridos nos produtos definidos neste Termo de Referência, bem assim 
eventuais acidentes com seus empregados, no interior ou fora do espaço físico das dependências da Contratante; 

XXXII. Realizar os serviços nas quantidades, dias, horários e locais determinados pela Contratante; 
XXXIII. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao material e outro bem de propriedade do 

CONTRATANTE, quando estes tenham sido ocasionados por empregados da CONTRATADA; 
XXXIV. Disponibilizar todos os equipamentos, mobiliários, suprimentos, alimentos e serviços requisitados pela 
CONTRATANTE na realização do evento solicitado; 
XXXV. O fornecedor deverá se adequar às condições e políticas de carga e descarga do local da entrega; 

XXXVI. A contratada deverá observar as normas de transporte adequadas a cada item de material, que deverão ser 
transportados e manuseados de forma a garantir a sua integridade e a sua qualidade.  
 
3.2 - do CONTRATANTE: 
I. receber o objeto licitado em conformidade com a especificação, disponibilizando local, data e horário; 

II. acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado; 

III. o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

IV. efetuar o pagamento à Contratada mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente discriminada e 

atestada pelo setor responsável, por meio de crédito em conta corrente bancária. 

 
§ 1o. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.  
§ 2o. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não corresponda às 
características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  
  
Este contrato tem o Valor Global de RS ___________ (_______________), a ser pago pelo CONTRATANTE, de acordo com 
a necessidade do órgão, a efetiva execução dos serviços e condições de pagamento apresentadas na proposta de preços. 
§ 1º. O pagamento devido ao contratado será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
através de crédito em conta, após ter sido devidamente atestada a entrega do objeto licitado. 
§ 2º. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da CONTRATADA, acompanhada de comprovação de 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração 
analítica se seu impacto nos custos do CONTRATO, com vistas a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, na forma do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e observadas as Cláusulas deste instrumento.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
  
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município de Camaçari, 
à conta da seguinte programação:  
Órgão/Unidade - 01.01 – Câmara Municipal de Camaçari  
Atividade – 01.031.0001.2004 – Gestão das Ações e Ativ. Adm. do Poder Legislativo  
Elemento de Despesa – 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
  
Serão aplicadas à CONTRATADA as sanções administrativas em caso de descumprimento das obrigações assumidas 
perante o CONTRATANTE, conforme previsto no artigo 86 e seguintes da Lei Federal n. 8.666/93, bem como estabelecido 
no CAPÍTULO XI da Lei Municipal nº. 803/2007. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO  
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Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, este Contrato poderá ser 
rescindido ainda:   
I - a inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsista condições para a 
continuidade do mesmo;  
II - a superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua execução.  
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a ele, onde 
se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu 
vencimento.  
   
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO  
  
No curso da execução do serviço, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições 
contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela 
CONTRATADA.  
§ 1o. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pelo gestor devidamente designado pela 
Coordenação Administrativa da Câmara Municipal de Camaçari.  
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do responsável pelo 
acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que 
possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da 
CONTRATADA na execução do contrato.  
§ 3°. O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
   
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
Este contrato tem prazo de vigência contado da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, podendo, ainda, ser 
prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público.  
   
CLÁUSULA DECIMA - DO FORO  
  
Fica eleito o foro do Município de Camaçari, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.  
     
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.  
  
 Camaçari, ____ de _________ de 2019.  
 
    
_________________________________     ___________________________  

p/ CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI    p/ Empresa  

CONTRATANTE          
        
Testemunhas:  

  CONTRATADA  

_____________________________      _____________________________  
Nome:               Nome:  
RG:                RG:  
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ANEXO VI 
 MODELO DE DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO  

PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2019  
 
   

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, declaramos:   
  

(   ) Que não possuímos  a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.   
  
(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que 
não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.   
  
(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública, na condição de pequeno porte e que 
não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.   
  
(  ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação  da nossa 
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos  no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação , 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86.    
  
  

_____de __________________ de 2019.  
  
  
  

____________________________  
RAZÃO SOCIAL  

 CNPJ  
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL  

E ASSINATURA  
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ANEXO VII  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 014/2019 
  
  
  
Ref.: (identificação da licitação)  
  
  
  
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos.  
  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).  
  
  
  
............................................  
(data)  
  
   
............................................................  
(representante legal e carimbo do CNPJ)  
   
  
  
  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art27v

