
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.000/0001-06.— TeI.!Fax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL . 

(PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL) 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 2  002/2018 

OBJETO: AQUISIÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO A TÍTULO ONEROSO, PARA 

FIM COMERCIAL DE BOX / BANCADA" DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

ABASTECIMENTO E AÇOUGUE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BURITIRAMA-BA. 

LICITANTE 

ENDEREÇO 

CNPJ/CPF 

TELEFONE / CELULAR 

FAX 

E-MAIL 

PESSOA PARA CONTATO 

DECLARO QUE NO DIA ABAIXO DISCRIMINADO, RETIREI DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES; E 

CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA/BA O EDITAL ACIMA 

REFERENCIADO. 

DATA DA RETIRADA: 	/12018 . 

NOME LEG!VEL DO RESPONSÁVEL 
	

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

CPF: 

CARIMBO DE CNPJ 

ATENÇÃO: 

As empresas que estiverem interesse no presente certame deverão retirar Edital na sala da 

CPL após preenchimento deste comprovante. O não preenchimento completo do 

protocolo de retirada do edital exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicaço 

de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como, de quaisquer 

informações adicionais. 
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BURITIRIAMA 
	 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 

1 4 	CNPJ: 13.234.000/0001-06 - TeI.iFax. (77) 3442-21 34 

1 	¶! 	 Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP 47 120-000 

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2  002/20 18 - CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 2  025/20 18 
107 

LICITAÇÃO NQ 019/20 18 

k. éw 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - ESTADO DA BAHIA CNPJ N 

13.234.000/0001-06, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, torna pública, que, na Câmara de 

Vereadores, situada à Praça 09 de Maio, S/N, Centro em Buritirama-BA, no Auditório, às 

08:00 horas do dia 21/05/2018 será realizada a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA N 2  002/2018, conforme descritos neste Edital, devendo ser regida pela Lei 

Federal n. 2  8.666/93 com suas alterações e Lei n 9  8987/95 Lei Complementar Federal 

123, de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar n 2  147, de 7 de agosto de 2014, 

mediante as cláusulas e condições deste Edital e seus anexos. 

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA - Os envelopes contendo a proposta de preços e a 

documentação relativa à habilitação serão entregues no dia, hora e local acima 

discriminado. 

TIPO DA LICITAÇÃO: Maior Oferta por Item. 

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta Por Preço Unitário. 

2- cONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LIÇITAÇÃO E OBJETO 	 Ew  
.i. 	J 	 •i M í 

2.1 - Somente poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que explorem 

ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação, e: 

a) Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto desta Licitação; 

b) Quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprove possuir 

os requisitos mínimos de qualificação exigidas neste Edital para execução seu objeto. 

Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n. 9  002/201 nde 70 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeL/Fax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

2.2 - Não poderão participar as empresas: 	 1 08 
a) Que estejam em recuperação judicial ou falência; 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, 

ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si, direta ou indiretamente, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 1 
d) Estrangeiras que não funcionem no País. 

e) Licitantes que se enquadrem no Art. 92  da Lei Federal 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

2.3 A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

USO A TÍTULO ONEROSO, PARA FIM COMERCIAL DE "BOX / BANCADA" DO CENTRO 

DE DISTRIBUIÇÃO / ABASTECIMENTO E AÇOUGUE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITIRAMA-BA, planilha orçamentária anexa. 

2.4 A contratação (quando for o caso) se efetivará através da assinatura do competente 

termo contratual, e/ou outro documento equivalente, conforme dispõe o art. 62, § 4° da Lei 

n°8.666/93. 

2.5 - Caso seja necessário o acréscimo ou supressão dos quantitativos de seu objeto, deveÇ'á 

ser obedecido às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93. 

2.6 - Esta licitação poderá ser revogada ou anulada pela PREFEITURA, nos termos previstos 

no Art. 49 da Lei 8.666/93. 

2.7 - Quaisquer esclarecimentos referentes à presente licitação, deverão ser requeridçs, 

por escrito, à Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA, no horário das 07:30 às 

13:30 Horas, até 05 (cinco) dias antes da data do recebimento das propostas. A Comissão 

deverá se manifestar sobre os eventuais pedidos de esclarecimentos até 05(cinco) dias 

antes do recebimento das propostas, esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou adequar os 

elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também pôr 

escrito, às demais licitantes conforme disposto no Art. 113 § 1 2  da lei n 2  8666/93. 

2.8 - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos 

quando solicitados por escrito conforme item anterior. As consultas formuladas, fora deste 

prazo serão consideradas como não recebidas. 

2.9 - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bm 

como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, 
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observando-se o disposto nos itens deste Edital e a responsabilidade pela autenticidade e 

fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

2.10 - Para os interessados o edital deverá ser retirado na Divisão de Licitações e Contratos 

Administrativos da Prefeitura Municipal de Buritirama, na Avenida Buriti, 291 - Centro, os 

interessados deverão depositar na conta corrente de arrecadação municipal na agência do 

Banco Bradesco - Agência n 2  5055 / Conta Corrente n 2  9929-5 ou na agência do Banco lo 

Brasil - Agência n 8153-1 / Conta Corrente nQ 20082-4 a quantia de R$ 50,00 (cinquerta 

reais) referente às custas de reprodução gráfica do Edital. 

2.12.1 - De acordo com o art. 30, inciso III, da Lei n 2  8.666/1993, os licitantes interessadõs 

em participar do processo licitatório poderão vistoriar o local a ser contratado junto à 

instituição pública contratante. Para tanto, devem agendar visita à área-objeto da cessão 

de uso, através do telefone 77 - 3442 - 2134, junto a Divisão de Licitações e Contratos 

Administrativos. 

2.12.2 - A vistoria deverá ser realizada em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixaçla 

para a sessão de abertura do referido certame. 

2.12.3 - Os pontos de dúvida sobre o espaço físico a ser cedido serão esclarecidos por 

ocasião da visita, na qual o Representante Legal da interessada receberá um Termo de 

Vistoria, no modelo constituinte do (Anexo XV) do Edital, comprovando o s  

conhecimento sobre a área e sua estrutura, para instalação do estabelecimento. 

2.12.4 - Será inabilitado o licitante que não apresentar. no Envelope "A" (a ser composto 

inerentes à natureza da cessão de uso, assumindo total responsabilidade por esse fatoí e 

avenças técnicas ou financeiras (anexo XVI). 
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2.12.1 - É obrigatório o comparecimento do Representante Legal na realização da vistoria, 

não podendo este ato ser delegado a terceiros. 	 6o-  10 

2.13.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal empresa: O Cartão de CNPJ, o estatuto social, contrato 

social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial 

tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência da investidura; 

b) tratando-se de procurador empresa: a procuração por instrumento público ou particulr 

(desde que reconhecido firma), da qual constem poderes específicos para interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentés 

ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alína 

"a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

c) tratando-se de representante de Pessoa Física: Cópia do documento oficial Çle 

identificação que contenha foto, acompanhado do original para conferência; 

d) tratando-se de procurador de Pessoa Física: a procuração por instrumento público u 

particular (desde que reconhecido firma), da qual constem poderes específicos para 

interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atôs 

pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre Os 
indicados na alínea "c", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

2.13.2 - O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo cópia Io 

documento oficial de identificação que contenha foto, acompanhado do original paira 

conferência. 

2.13.3 - Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciado, e 

cada representante só poderá representar uma empresa, podendo o mesmo ser substituío 

para efeito de participação na Sessão, desde que conste da Procuração, inclusive, com 

mesmos poderes. 

2.13.4 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos le 

credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porm 

impedirá o interessado de se manifestar, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do 
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licitante. 	 0111 
2.13.5 - Iniciada a sessão pública da Concorrência Pública e efetuada a entrega dos 

envelopes "A" e "B", não cabe a desistência da proposta. 

2.13.6 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentadàs, 

separadamente, em 02 a 4 (dois a quatro) envelopes fechados e indevassáveis, contendo 

em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE B: "PROPOSTA DE 
PREÇOS 01" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BURITIRAMA-BA 

Concorrência Pública n2 002/201.8 
Razão Social da Proponente 
CNPJn° 	ou 
CPFn °  

ENVELOPE D: "PROPOSTA DE 
PREÇOS 03" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE1 
BURITIRAMA-BA 

Concorrência Pública n 2  002/2018 
Razão Social da Proponente 
CNPJn° 	 -ou 
CPFn° 

3- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope "A")  

3.1 - Os licitantes participantes que não apresentarem todos os documentos abai 

exigidos, ou que os apresentarem incompletos, incorretos, ou com a validade expirada, 

poderão ser inabilitados, não se admitindo complementação posterior à sessão de abertura 

do certame. A CPL, visando atender ao interesse público, poderá verificar e/ou atualizar 

dados dos licitantes, inclusive através de consulta à internet, desde que seja feito durante a 

própria sessão. 

3.2 - Para pessoa jurídica, documentos de letras "a" a "k": 

a) A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em ato constitutivo, estatuto 6u ,  
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 
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e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição 

administradores. No caso de alterações, será admitido o estatuto ou o contrato consolidado. 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluído a Dívida Ativa da União o 

INSS). 

d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor. 

e) Prova de regularidade com Justiça do Trabalho - CND TRABALHISTA; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de Certidão emitida pela Secretaria competente do Estado em 

vigor. 

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de Certidão emitida pela Secretaria competente do município em 

vigor. A prova de regularidade com a fazenda municipal deverá abranger quaisqur 

tributos municipais. Em caso de divisão da fiscalização tributária deverão ser apresentadas 

certidões relativas aos tributos mobiliários e imobiliários; 

h) Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo (s) distribuidor (es) da sede ou domicílio da licitante. 

Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido io 

máximo 30 (trinta) dias antes da data do recebimento dos envelopes. 	
o 

i) Declaração de cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n 9 . 8.666/93 

(anexo V). 

j) Cópia de RG e CPF dos sócios. 

k) Alvará de Funcionamento. 

3.3 - Para microempreendedor individual, documentos da letra "a" a "k": 

a) Cédula de identidade; 

b) Registro de microempreendedor individual (Inscrição); 

c) Comprovante de Inscrição no CPF; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluído a Dívida Ativa da União 9 o 
INSS); 
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, em 

vigor; 

fJ Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, em 

vigor. A prova de regularidade com a Fazenda Municipal deverá abranger quaisqur 

tributos municipais. 

Em caso de divisão da fiscalização tributária deverão ser apresentadas certidões relativas 

aos tributos mobiliários e imobiliários; 

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor; 

h) Prova de regularidade com Justiça do Trabalho - CND TRABALHISTA. 

i) Declaração de cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/3 

(anexo V). 

j) Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou extrajdicil, 

expedida pelo (s) distribuidor (es) da sede ou domicílio da licitante. Caso o documento no 

declare sua validade somente será aceito documento expedido no máximo 30 (trinta) dias 

antes da data do recebimento dos envelopes. 

k) Alvará de Funcionamento 

3.4 - Para Pessoas Físicas, documentos da letra "a" a "j": 

a) Cédula de identidade; 

b) Certificado de Antecedentes Criminais 

c) Comprovante de Residência com emissão não superior a 03 meses. 

d) Comprovante de Inscrição no CPF; 

e) Comprovante de Situação Cadastral no CPF; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluído a Dívida Ativa da União o 

INSS); 

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado, em 

vigor; 

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município, q  
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vigor. A prova de regularidade com a Fazenda Municipal deverá abrange 

tributos municipais. 

i) Prova de regularidade com Justiça do Trabalho - CND TRABALHISTA. 

3.5 - Outros Documentos (para todos) documentos da letra "a" a "1": 

a) Declaração de cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei flQ 

(anexo V) 

b) Termo de Compromisso (anexo VI) 

c) Declaração Diversas (anexo VII); 

d) Declaração de Idoneidade (anexo IX); 

e) Declaração de Pleno Conhecimento (anexo X) 

f] Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (anexo XI) 

g) Declaração de Ausência de Parentesco (anexo XII) 

8.666/93 

h) Declaração de Renúncia - Fase Habilitação. Enviar caso não esteja presente na ses 

(Anexo XIII). 

i) Declaração de Renúncia - Fase Julgamento. Enviar caso não esteja presente na ses 

(Anexo XIV). 

j) Termo de Vistoria Técnica (anexo XV) ou Declaração de Ausência de Vistoria (an 

XVI). 

4.1 - Será apresentada em uma única via, sem rasura ou emendas, com clareza: e 

objetividade. A Proposta Comercial deverá conter os seguintes dizeres: 

a) Nome completo da proponente e referência ao número da licitação; 

b) identificação da área objeto da licitação; 	 1 
c) valor do lance em algarismo e por extenso. Em caso de pequenas divergências, aforrtia 

por extenso terá preferência sobre a numérica, a critério da Comissão Permanente le 

Licitação; e 

d) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de sua 

abertura. 

4.2 - O valor ofertado corno lance único de cada unidade comercial (box / bancada) deveÇ'á 

ser igual ou maior que o valor mínimo estabelecido para cada (box / bancada), sob pena de 

desclassificação da proposta. 
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4.2.1. Cada licitante poderá participar da seleção de até 03 (três) (box / bancada), devendo 

optar por apenas um box / ou duas bancadas conjugadas, antes da adjudicação do objeto. 

4.2.1.1 Em caso de participação e triunfo de licitantes que já se encontrem contratados 

junto ao órgão CONTRATANTE, conforme o descrito no subitem anterior, o licitante 

vencedor igualmente deverá optar por qual dos espaços deseja seguir contratado junto ao 

órgão CONTRATANTE, e, em caso de opção pela nova contratação, fica desde então 

estabelecida entre as partes o imediato trâmite para formalização da rescisão contratual 

referente ao anterior vínculo. 

4.2.2. A licitante que for participar da concorrência em mais de um hox / bancada, deverá 
apresentar OS documentos de habilitação em apenas um envelope. 
4.2.3. Para cada box / bancada de interesse da licitante, deverão ser apresentadas 
propostas em envelopes distintos. 
4.2.4 - Não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões OU retificações na proposta, 
depois de apresentada. 
4.2.5 - Não serão aceitas propostas que estejam em desacordo com as especificações aqui 
exigidas. 

4.2.6 - Caso seja apresentada para o mesmo box / bancada mais de uma proposta pelo 

mesmo licitante, será considerado válida a proposta com o maior lance. 

DA 	Tu1ÀøÓSNvaoPES 

5.1 - A abertura dos envelopes será processada pela Comissão Permanente de Licitações, 

criada pela portaria n 2  001/2018, às 08:00hs do dia 21/05/2018, no Auditório da Câmara 

Municipal de Vereadores no endereço informado no preâmbulo deste edital. 

5.1.1 - As proponentes interessadas em participar do certame far-se-ão presentes por seus 

representantes legais ou por procuradores com poderes especiais para intervir nas fases 

do procedimento licitatório, devendo visar com os membros da Comissão toda a 

documentação das concorrentes. 

5.1.2 - .Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 

podendo, inclusive, encaminhá-los via Correios, ou outro meio similar de entrega, 

atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste 

Edital, não fazendo jus ao item 4.2.1. deste edital. 

5.2 - Esta fase contém duas etapas distintas, atinentes à abertura dos envelopes "A" - 

Documentos de Habilitação e "B", "C" e "D" - Proposta Comercial. 
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5.3 - As proponentes que atenderem as exigências deste edital - Documentos 

Habilitação - serão declaradas habilitadas a participar da etapa seguinte. 

5.4 - Estando regulares os Documentos de Habilitação, serão abertos os envelopes da 

Proposta Comercial, observadas as exigências legais. 

61- Será considerado vencedor desta licitação o licitante que apresentar as propostas 

acordo com as especificações deste Edital e oferecer a maior oferta. 

6.2 - Após apreciação das propostas pela Comissão Permanente de Licitação, a 

documentação será encaminhada para deliberação da autoridade competente quandoj à 

homologação e adjudicação do objeto da Licitação. 

6.3 - Até a assinatura do instrumento contratual, poderá a autoridade competente excluir 

licitantes, em despacho motivado, sem direito a indenização e sem prejuízo de outras 

sanções, se tiver ciência do fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento ia 

Licitação que revele inidoneidade ou falta de capacidade financeira, técnica 

administrativa. 

6.4 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 

microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n 2 . 123, 1e 

14/12/2006 alterada pela Lei n 9  147/2014). 

6.4.1 - No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins de 

gozo dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar n 2  123/06 alteradas pela Lei h 

147/2014, deverá ser apresentada a Declaração de Enquadramento como Microemprea 

ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO XI) acompanhada da Certidão expedida pela Junta 

Comercial do seu domicilio conforme Instrução Normativa n 2  103, art. 8, do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05'2007 e 

para os demais casos Certidão específica do Registro Civil das Pessoa Jurídicas competente. 

6.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por centc) 

superiores à proposta mais bem classificada. 

6.7 - As dúvidas, reclamações e impugnações que porventura surgirem durante as reuniõs 

serão registradas em atas, e decididas a critério do Presidente da Comissão na própifia 

reunião, ou deixadas para posterior deliberação, comunicando-se o resultado aos 
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interessados. 

6.8 - O valor da proposta corresponderá à retribuição mensal ofertada para ocupação de 

cada área objeto desta cessão de uso, não sendo levada em consideração qualquer oferta 

que não se enquadre nas especificações exigidas, ou com valor inferior ao mínimo de 

retribuição exigido, conforme o abaixo estabelecido: 1 
Valor Médio do M 2  da Locação nas Proximidades do Centro de Distribuição / 

Abastecimento e Açougue do Município de Buritirama - BA é: R$ 8,53. 

BOXES DESCRIÇÃO M2 uiis 
:1.11)1DISTRIBUIÇÃO 

1 a 4 Confecções / Acessórios / Bijuterias 22,23 189,62 
9 Ótica / Farmácia / Perfumaria / 22,23 189,62 

Conveniências  
28 E 29 Alimentos no Geral 26,78 228,43 
14 Lanchonetes 15,62 133,23 
20,21 Bazares / Artesanatos / Bijuterias / 11,60 98,94 
E23 Conveniências  
25 A 27 Eletrônicos / Brinquedos / 11,60 98,94 

Conveniências  

BANCADAS DESCRIÇÃO M2 uiis 
CE T 	D9 DISTRIB 

12 A 18, Hortaliças, Verduras, Frutas, Temperos 2,75 23,45 
20, 21, 23 e Especiarias Locais 
E24  
25 A 34 Hortaliças, Temperos e Especiarias 1,37 11,68 

Locais  

BOXES DESCRIÇÃO M2 uiis 
AÇOUGUE 	[W  

3 Açougue 20,00 170,60 
5 Açougue 121,00 1 179,13 

01 - "BOX" CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO / ABASTECIMENTO ACESSO A RUA TRM 

TANCREDO NEVES: 

BOX 01A04,09 
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BANCADA 15-16 

BANCADA 17-18 

BANCADA 23-24 

MINIBANCADA 25 

MINIBANCADA 28 

MINIBANCADA 29 

MINIBANCADA 32 

MINIBANCADA 33 

02 - "BOX" CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO / ABASTECIMENTO ACESSO A RUA VENANCIO 

PEREIRA: 

B0X28-29 

03- BOX" CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO /ABASTECIMENTO ACESSO AO AÇOUGUE: 

BOX 20, 21, 23, 25A27. 

BANCADA 12 

BANCADA 13-14 

BANCADA 20 

BANCADA 21 

MINIBANCADA 26 

MINIBANCADA 27 

MINIBAN CADA 30 

MINIBANCADA 31 

MINIBANCADA 34 

04 "BOX" AÇOUGUE MUNICIPAL 

BOX 5 E 3 

8.1. O pagamento do lance oriundo da proposta do licitante vencedor deverá ser feito em 

até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais sendo a primeira em até 30 (trinta) dias via DAM - 

Documento de Arrecadação Municipal ou Depósito em conta corrente de arrecadação 

municipal no Banco Bradesco - Agência flQ  5055 / Conta Corrente n 2  9929-5 ou na agência 

do Banco do Brasil - Agência n 2  8153-1 / Conta Corrente n 9  20082 contados da data da 

assinatura do Contrato de Concessão de acordo com o valor registrado na proposta. 
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119 
nor 8.1.1 - O não pagamento do valor proposto no prazo estipulado no item a 

caracterizará o desinteresse da adjudicatária na ocupação do box / bancada pretendida, 

podendo o Município examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 

edital, sendo esta declarada vencedora. 

8.1.2 - O valor da indicada retribuição pecuniária será atualizado anualmente, a partir do 

decurso dos 12 (doze) primeiros meses de vigência do Contrato, pela variação apurada do 

IGP-M - Índice Geral de Preços - Mercado, no período considerado. 

8.1.3 - O valor pago corresponde ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE à concessão do espaço 

público, NÃO abarcando a estrutura física do "BOX" e "BANCADA". 

8.2. A opção pelo tempo de parcelamento será feita no ato da assinatura do Contrato de 

Concessão. 

8.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será acrescido de 

encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data-limite 

prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao 

mês, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = Ix Nx VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

1 = Índice de Atualização Financeira, calculado segundo a fórmula: 

= (1 / 100) 
30 

N = Número de Dias entre a data-limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

8.4 Considerar-se-á rescindido o Contrato, independentemente de ato especial, retornando 

a área do imóvel à CONTRATANTE, sem direito da (o) CONTRATADA (0) a qualquer 

indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, entre outras razões dispostas no Edital, 

se ocorrer inadimplência da (o) CONTRATADA (0) em até 03 (três) parcelas. 

9.1 - A proponente vencedora se obriga a pagar todo e qualquer tributo, incidente sobre a 

loja ou comércio ali exercido, do sistema de lançamento ou cobrança, pontualmente. 

9.2 - Os encargos financeiros previstos nos itens acima são devidos independentemente do 

funcionamento regular da proponente vencedora. 
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9.3 - Os encargos financeiros previstos nos itens anteriores deverão ser pagos até o dia 5 

(cinco) do mês subsequente ao de seu vencimento, na forma e no local indicado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA. 

9.4 É de inteira responsabilização da (o) CONTRATADA (0) por despesas com energia, 

água, limpeza, manutenção e conservação do espaço cedido; 

10 DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  

10.1 - As atividades deverão ser iniciadas em até 30 (trinta) dias após a assinatura do 

contrato, sendo devidas todas as tarifas, taxas e encargos 30 (trinta) dias após a assinatura 

do mesmo. 

10.2 - A proponente vencedora se obriga a manter em seus quadros de funcionários no 

mínimo um funcionário capacitado. 

11- DA TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS 	 . . 
... 	 -...................... 

A transferência definitiva a terceiros dos direitos e obrigações decorrentes deste edital e 

estipulado no Contrato de Concessão de Uso Remunerado não é possível em hipótese 

alguma, bem como proibido a divisão interna do "BOX / BANCADA" com outro empresário. 

11.1 - Ressalva-se da vedação prevista no caput deste item a ocorrência de falecimento, 

enfermidade prolongada ou situação similar que impossibilite a atuação do concessionário, 

fato autorizador aos herdeiros necessários permanecerem usufruindo da concessão 

enquanto perdurar o Contrato, vedada a prorrogação do contrato nesses casos, assumindo 

estes as obrigações contratuais. 

11.2 - Nos casos previstos no item supra, os herdeiros necessários deverão informar tal 

situação à Administração Pública com base em documentos que comprovem a situação, sob 

pena de terem rescindido o Contrato de Concessão. 

12- DA ÁLTERAÇÃO CÓNTRATUAL 	 : 

12.1 - Considerando o objetivo social e o interesse público da PREFEITURA, a empresa 

proponente vencedora, seus Sócios, Diretores, Administradores e Gerentes somente 

poderão realizar alterações decorrentes de entrada, saída ou movimentação de quotas de 

capital social e/ou mudanças em sua razão social, se cumpridas as exigências cadastrais, 

Normas e Regulamentos. 

i3- DAS OBRAS EREFORMAS 

Toda e qualquer adequação envolvendo obras, reformas e melhorias na área correrão por 

conta e risco da licitante vencedora, sem que lhe caiba qualquer direito de reivindicação ou 
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de retenção, salvo estipulação contrária em termo aditivo específico, a ser celebrado pelas 

partes. 

Os projetos deverão ser previamente apresentados para avaliação e aprovação pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA. 

V Conforme Artigo 41, § 2° da Lei 8.66611993. 

141- Os recursos relativos a esta licitação será formalizada de acordo com as disposições 

no art. 109 da Lei n 2  8.666/93. 

14.2 - Qualquer impugnação quanto ao teor deste Edital, que esteja em desacordo com as 

disposições da Lei 8666/93, deverá o licitante fazê-lo até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Comissão Permanente de 

Licitação julgar e responder a impugnação em até 03 dias uteis antes da abertura dos 

envelopes de habilitação. 

14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que, tendo-os aceito 

sem objeções venha a apontar, depois da abertura das propostas, falhas ou irregularidades 

que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recursos. 

15-DO RECURSO EDAAflLUDJCAcÃ 

Conforme art. 109, inciso Ida Lei de Licitações Públicas. 

15.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 5 (cinco) dias para 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

15.2 - Interposto o recurso, o Presidente da CPI, poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

15.3 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 

15.4 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15.5 - A adjudicação será feita por preço unitário. 
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16.1 - Os objetos da referida na CONCORRÊNCIA PÚBLICA deverão ser entregues 

imediatamente após a assinatura do contrato; 

O (s) contrato (s) decorrente (s) da CONCORRÊNCIA PÚBLICA terá (ao) sua vigência dar-se-

á a partir de sua assinatura, por um período de 02 (dois) anos. 

16.3 O indicado prazo poderá ser prorrogado, a critério das partes, por igual período, até o 

limite de 06 (seis) anos consecutivos, através de correspondentes Termos Aditivos ao 

Contrato. 

16.4 O licitante vencedor obriga-se a manter durante a vigência do contrato as mesmas 

condições de habilitação exigidas para participação no certame. 

Será admitida a prorrogação da vigência do (s) contrato (s), nos termos do art. 57 da Lei ri 

8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os 

demais requisitos desta norma. 

A entrada em exercício (efetiva ocupação) deverá se dar, no máximo: 

Em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato; 

17.1 - São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes da presente licitação. 

b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega dos 

produtos, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 

c) Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste edital. 

18. A CONTRATANTE obrigar-se-á a: 

18.1 Entregar o bem público cedido à(o) CONTRATADA(0) com suas instalações físicas, 

elétricas, hidráulicas e sanitárias em perfeitas condições de uso. 

18.2 Proporcionar os meios para que a(o) CONTRATADA(0) possa desempenhar seus 

serviços dentro da normalidade contratual, fornecendo as informações necessárias ao 

cumprimento das obrigações assumidas, bem como assegurando o livre acesso dos 

empregados da(o) CONTRATADA(0) ao recinto de trabalho. 

18.3 Manter arquivada toda a documentação referente à ocupação do espaço. 

18.4 Administrar mensalmente a situação cadastral e documental da(o) CONTRATADA(a), 

bem como a liquidação do espaço lhe cedido, devendo aplicar, quando cabível: 

A) Ofício de Cobrança - acerca da inadimplência/regularização do ocupante; 
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B) Multa e Juros - por atraso ou ausência de pagamento no vencimento; 
	 123 

C) Termo de Desocupação - por motivo de inadimplência em até 03 (três) meses 

consecutivos, ensejando a rescisão contratual prevista no Edital. 

D) Exercer acompanhamento e fiscalização do contrato através de servidor ou comissão 

própria de avaliação designados para tanto por Portaria Interna expedida pelo Gabinete DO 

Prefeito, ou indicados por qualquer Órgão que a CONTRATANTE julgue necessário, sendo 

que tal fiscalização não isenta a (o) CONTRATADA (0) de quaisquer de suas 

responsabilidades. 

E) Comunicar à (o) CONTRATADA(0) sobre qualquer irregularidade encontrada na 

operacionalização do serviço, solicitando imediata solução, através dos procedimentos de 

fiscalização. 

Durante a vigência do (s) contrato (s) a(s) CONTRATADA deverá(ao) cumprir às seguintes 

obrigações: 

19.1 Manter em perfeitas condições de limpeza, conservação, manutenção do espaço. 

19.1.1 Da manutenção, projetos e instalações: 

a) Os equipamentos, utensílios e demais instalações ou acessos físicos do estabelecimento, 

inclusive os esgotos, devem ser mantidos em perfeitas condições de uso e em bom estado 

de conservação. 

b) Tanto quanto necessário, cada local do espaço cedido deve ser mantido absolutamente 

limpo, e livre de vapor, fumaça, água suja e lixo. 

19.1.2 Da limpeza e desinfecção: 

a) Para prevenir a contaminação dos alimentos, todos os equipamentos e utensílios devem 

ser limpos com a maior frequência possível, sendo desinfetados sempre que as 

circunstâncias exigirem. 

b) Os equipamentos e utensílios que entram em contato com alimentos, em particular 

alimentos crus, podem ser contaminados com micro-organismos patogênicos. 

Consequentemente, podem afetar os produtos que venham a ser manipulados em seguida. 

Portanto, a limpeza e a desmontagem dos equipamentos deverão ocorrer pelo menos 

depois de cada utilização, e quando mudar-se o uso de um tipo de produto para outro. O ato 

de desmontagem, limpeza e desinfecção dos diversos utensílios e equipamentos ao final de 
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cada dia de trabalho é indispensável para impedir o acúmulo de microbiota possivelmente 

patogênica. 

c) Diariamente após o trabalho - ou sempre que se considerar necessário - os pisos, os 

ralos, as estruturas auxiliares e as paredes das áreas de processamento de alimentos 

devem passar por cuidadosa limpeza e desinfecção. 

d) Os utensílios e equipamentos de manutenção, produtos químicos e ferramentas de 

limpeza destinados a este fim, como vassouras, esfregões, detergentes, etc., devem ser 

guardados de tal maneira que não provoquem a contaminação de alimentos, utensílios, 

equipamentos e roupas. 

e) A limpeza geral e completa de todo o ambiente deverá ocorrer diariamente, ao término 

do expediente, e o estabelecimento não deve economizar no uso dos materiais necessários 

a esta ação, ou efetuá-la de forma descuidada, com desdém ou pressa. 

fJ A limpeza geral e completa de todo o ambiente não deverá ocorrer no meio do 

expediente ou na presença de usuários do serviço no estabelecimento, exceto quando da 

limpeza de caráter pontual, ou de locais isolados, quando de uma contaminação 

momentânea por quaisquer razões. Ex.: derramamento de bebidas ou alimentos; limpeza 

necessária e frequente do chão; limpeza necessária e frequente de utensílios e 

equipamentos reutilizáveis, etc. 

g) Todos os recipientes de lixo devem ser rigorosamente limpos e desinfetados todas as 

vezes que forem esvaziados. 

19.2 Não dispor da venda produto ilícitos ou manter em suas dependências para o 

funcionamento do mesmo. 

19.3 A Licença da Vigilância Sanitária deverá ser apresentada pelo contratado à unidade 

fiscalizadora da instituição, impreterivelmente no prazo de até 60 (sessenta) dias, contadps 

a partir do início de suas atividades no espaço cedido, as quais deverão permanecer 

validadas (renovadas) durante todo o período da vigência contratual. 

19.4 As licenças expedidas deverão ser obrigatoriamente expostas no estabelecimento, em 

local visível e de fácil acesso a quaisquer interessados. 

19.5 Prestar continuamente os serviços propendidos no objeto desta licitação, observando 

todos os dispositivos legais e constantes do Edital e seus Anexos. 
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19.6 Manter atualizadas as vigências das seguintes Licenças, sob pena de rescisão 

contratual, expondo-as no estabelecimento em local visível e de fácil acesso a quaisquer 

interessados: 

19.6.1 Licença Vigilância Sanitária 

19.6.2 Alvará de Funcionamento 

19.7 Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas diretas e indiretas resultantes 

da execução do contrato tais como despesas com pessoal contratado, assegurando-lhe os 

direitos sociais, trabalhistas e fiscais. 

19.8 Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas com possíveis - ou necessárias 

- manutenções e reformas no espaço ocupado, devendo para tanto, contudo, obter prévia 

autorização da CONTRATANTE, a qual se reservará ao direito de rejeitá-las, caso não 

satisfaçam aos padrões especificados. 

19.9 Assumir inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 

empregados, culposa ou dolosamente, venham causar a terceiros ou ao patrimônio da 

CONTRATANTE, bem como responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus 

empregados, de todas as normas disciplinares e de segurança determinadas pela 

CONTRATANTE, além dos postulados legais e vigentes de âmbito federal, estadual e 

municipal. 

19.10 Instalar e/ou disponibilizar no espaço ocupado os equipamentos e materiais 

necessários a uma satisfatória prestação dos serviços, como alguns eletrodomésticos e 

suprimentos. 

19.11 Manter quantitativo suficiente de empregados para atender satisfatoriamente ao 

público da CONTRATANTE, a fim de que não haja interrupção dos serviços por motivo çle 

férias, ausências, licenças médicas, desligamentos, folgas, descanso semanal. 

19.12 Substituir, sempre que exigido, e independentemente de justificativa da 

CONTRATANTE, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento 

sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da 

CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público. 

19.13 Aceitar as determinações da CONTRATANTE quanto ao funcionamento 

extraordinário em dias de eventos, desde que previamente comunicados. 

19.14 Indicar na assinatura do contrato 01 (um) preposto para relacionamento entre a 

CONTRATANTE e a (o) CONTRATADA (0), para tratar de assuntos relativos aos serviçps 
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prestados, e que seja de pronto atendimento nos fins de semana, feriados, e em casos 

excepcionais e urgentes, através de serviço móvel celular ou outro meio similar. 

19.15 Acondicionar o lixo em depósitos fechados e adequados ao uso. 

19.16 Não repassar a outrem a responsabilidade pelo cumprimento do objeto do contrato, 

ficando vedada, inclusive, qualquer subcontratação, mesmo que parcialmente. 

19.17 Permitir na execução do contrato a fiscalização de servidor ou comissão própria de 

avaliação da CONTRATANTE, representante da Administração que anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas e defeitos observados. 

19.18 Saldar mensalmente a CONTRATANTE através da quitação de DAM - Documento de 

Arrecadação Municipal ou Depósito em conta corrente de arrecadação municipal no Banco 

Bradesco - Agência n 2  5055 / Conta Corrente n 9  9929-5 ou na agência do Banco do Brasil - 

Agência n 2  8153-1 / Conta Corrente n 9  20082. 

19.19 Praticar, quanto aos produtos oferecidos ao consumidor, preços correntes de 

mercado, não superiores à média, sob pena de rescisão contratual. 

19.20 Findo o vínculo contratual, restabelecer o imóvel a CONTRATANTE nas mesmas 

perfeitas condições físicas, elétricas, hidráulicas e sanitárias com que lhe fora cedido. 

19.21 Em nenhuma hipótese o pagamento do arrendamento (normal ou reduzido) poderá 

ser dispensado, seja por motivo de férias, greves, ou outros, sob pena de aplicação das 

penalidades cabíveis. 

19.22 São de inteira responsabilidade da(o) CONTRATADA(0) a guarda e os cuidados cm 

os boletos, assim como a busca oficial destes - mensalmente - junto à instituição 

CONTRATANTE. 

20.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de 

contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório. 

20.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 

solicitação, comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Buritirama-BA, para assinar, o 

contrato. 

20.3 - Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade sua proposta, recusar-se a 

assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de 
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nova sessão pública da Concorrência Pública, com vistas à celebração da contratação. 

20.3.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 05 (cinco) dias úteis, 

contados da divulgação do aviso. 

20.3.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura 

Municipal de Buritirama-BA. 

21.1 - No caso de ocorrência de inadimplemento total ou parcial do disposto no Edital e/?u 

proposta, a Prefeitura poderá aplicar ao contratado, garantida à ampla e prévia defesa, as 

penalidades previstas no art. 87 da Lei n. 2  8.666/93, conforme a falta ensejada; 

21.2 - No caso de aplicação de multa, o contratante observará o seguinte percentual: 0,5% 

(meio por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer 

cláusula deste Texto; 

21.3 - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou 

cobradas judicialmente; 

21.4 - As penalidades aplicadas poderão ser relevadas pela Administração em casos de 

força maior, devidamente justificados e aceitos pela mesma. 

21.5 - A empresa que apresentar dolosamente documentos falsos, fraudulentos ou sem 

validade, durante o contrato ou visando frustrar os objetivos desta licitação, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por um prazo não inferior a 02 

(dois) anos; 

22.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade oportunidade entre os licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a 

segurança da contratação. 

22.2 - Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, 

anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

22.3 - Das sessões públicas de processamento da Concorrência serão lavradas atas 

circunstanciadas a serem assinadas pela CPL e pelos licitantes presentes, tantas quantas 
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necessárias para consecução do fim desta licitação. 

DE BOft1 

oO128 

22.4 - Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e 

esteja com o preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, 

devendo pela CPL. 

22.5 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricadas pela CPI, e pelos licitantes presentes na sessão. 

22.6 - O resultado final desta licitação será divulgado no quadro de avisos da Prefeitura 

Municipal de Buritirama-BA. 

22.7 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados 

no Diário Oficial, na forma legal. 

22.8 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à 

disposição para retirada no endereço da ementa, até 30 (trinta) dias após a publicação, 

sendo posteriormente destruídos ou enviados para reciclagem, via protocolo. 

22.9 - Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou 

outras situações porventura vivenciadas, serão decididos pelo presidente da CPL, com 

vistas a conferir agilidade ao feito, ficando facultado ao Presidente da CPL ou 

autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, na forma do art. 43 

§ 39 da Lei n 2  8.666193. 

22.10 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente da Prefeitura Municipal de Buritirama-BA; 

22.12 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o Foro da Comarca de Barra-BA, excluído que fica 

quaisquer outro por mais privilegiado que seja. 

22.13 - Integram o presente Edital os Anexos: 

- Termo de Referência; 

II - Modelo da Proposta; 

III- Minuta do Contrato; 

IV - Layout dos Boxes e Bancadas; 

V - Declaração de que Não Emprega Menores; 
Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n. 9  002/2018 Página de O 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeLIFax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

VI - Termo de Compromisso; 

VII - Declaração Diversas; 

VIII - Procuração Credenciamento; 

IX - Declaração de Idoneidade; 

X - Declaração de Pleno Conhecimento; 

XI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

XII - Declaração Ausência de Parentesco; 

XIII-Declaração de Renúncia - Fase Habilitação; 

XIV- Declaração de Renúncia - Fase Julgamento; 

XV - Termo de Vistoria; 

XVI - Declaração de Ausência de Vistoria. 

22.17 - Este certame encontra-se em conformidade com o tratamento jurídico 

diferenciado e simplificado para os Microempreendedores Individuais (MEl), para às 

Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), contribuindo, assim, para 

a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito Municipal e Regional 

e para a ampliação da eficiência das políticas públicas, consoante artigo 146, inciso 

III, alínea "d", artigo 170, inciso IX e artigo 179, da Constituição Federal, c/c Lei 

Complementar Federal n 2.123/06 e Lei n 11  147/2014. 

Jair Edi Marques dos Santos - Presidente 

Mauricio da Silva Vieira - Membro 

Uelbem de Souza Cruz - Membro 

Buritirama - BA, 09 de abril de 2018. 

gla
idente da Comissão de Licitação 
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TERRAE ET VITAE 

ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA 
1- OBJETO 
1.1. O Processo licitatório na modalidade. Concorrência Pública tem como objeto .  a 

Aquisição do Contrato de Concessão de Uso a Título Oneroso, Para Fim Comercial de "Box / 

Bancada" do Centro de Distribuição e Abastecimento e Açougue Municipal no Município de 

Buritirama-BA, conforme especificações anexadas a este Termo de Referência. 

2- FUNDAMENTO LEGAL 

2.2. A CONCORRÊNCIA PÚBLICA ora em tela tem amparo legal dispostos na Lei 4. 
8.666/93 com suas alterações e Lei n 2  8.987/95 Lei Complementar Federal n 2  123, de 

de dezembro de 2006, Lei Complementar n 2  147, de 7 de agosto de 2014. 

2.3 A alimentação é um direito social previsto no artigo 6 2  da Constituição Federal. ;A 

promulgação da Emenda Constitucional n 2  64 de 2010, incluiu a alimentação entre os 

direitos sociais fixados no artigo 6 2  da Constituição Federal. 

"Art. 6 2  São direitos sociais a educação, a saúde, a alimenta çâo,j o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparadbs, 

na forma desta Constituição." 

Os direitos sociais são aqueles que têm por objetivo garantir aos indivíduos condições 

materiais tidas como imprescindíveis para o pleno gozo dos seus direitos, por isso tendm 

a exigir do Estado uma intervenção na ordem social que assegure os critérios de justiça 

distributiva, assim diferentemente dos direitos a liberdade, se realizam por meio de 

atuação estatal com a finalidade de diminuir as desigualdades sociais, por isso tendem a 

possuir um custo excessivamente alto e a se realizar em longo prazo. 

O artigo 175 da Carta Magna transfere ao setor privado a prestação de ampla gama de 

serviços de sua titularidade, conservando o dever de assegurar sua adequada prestaço, 

utilizando os instrumentos da concessão e permissão, senão vejamos: 

"Art. 175. incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de lícitação,j a 

prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
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1 - o regime das empresas Contratadas e permissionária 

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bëm 

como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão 

ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV- a obrigação de manter serviço adequado." 	 1 
Por sua vez, a Lei Federal n 2  8.987/95 concretizou essa determinação constitucional 

prever as normas gerais sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviçs 

públicos. Em seu artigo 2, inciso III, traz a definição de concessão: 

"Concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feia 

pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade ie 

concorrência, à pessoç jurídica ou consórcio de empresas qie 

demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e 

por prazo determinado." 

Pelo doutrinador, José dos Santos Carvalho Filho, temos o seguinte entendimento: 

"Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a 

Administração Pública transfere à pessoa jurídica ou a consórcio de 

empresas a execução de certas atividades de interesse coletii'o, 

remunerada através do sistema de tarifas pagas pelos usuários. Nesisa 

relação jurídica a Administração Pública é denominada de concedente, 

e, o executor do serviço, de concessionário" (José dos Santos CarvaIio 

Filho, Manual de Direito Administrativo, 16a Edição, Editora Lúmn 

Juris,2006,pp.306) 

Em suma, a Constituição Federal, prevê uma política tarifária para a prestação de serviçps 

públicos sob regime de concessão, tendo-se editado em cumprimento desse preceito a lei 

Federal n 2  8.987/95. 

3-JUSTIFICATIVA / RESULTADOS 

3.1. Com a mudança dos feirantes da rua para o centro de abastecimento busca-se melhpr 

qualidade de vida para fornecedores e compradores, uma vez que desafoga as barracas ora 

instaladas no centro da cidade impedindo a passagem de veículos e a manter a mesrpa 

limpa e bem organizada. 
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3.2 Por outro turno os quiosques destinam a área de lazer da população proporci 

maior qualidade de vida. 

3.3 Redução no preço dos produtos hortifrutigranjeiros, beneficiando diretamente o 

consumidor final; 

3.4 Melhoria da qualidade de vida do pequeno produtor, uma vez que disponibilizará um 

espaço específico para que possa comercializar o que por ele for produzido, ocasionando o 

seu fortalecimento e desenvolvimento; 

3.5 Aumento de emprego e renda; 

3.6 Arrecadação de impostos. 

4- DO CRITÉRIO DE FUNCIONAMENTO 

4.1. A CONTRATADA deverá manter o local limpo e em perfeito estado de funcionamento; 

4.1.1 A (0) CONTRATADA (0) deverá responsabilizar-se inteiramente pelas despesas com 

limpeza, manutenção e conservação do espaço ocupado, ou seja, promover ações e 

providências relacionadas à higienização, desinfecção, limpeza, iluminação, dedetizaço, 

estrutura hidráulica e elétrica do local, entre outros serviços semelhantes. 

ficando a(o) CONTRATADA (0) passível de imediata rescisüo contratual e atrtbuíaas 

responsabilizações. 

4.3 A CONTRATADA obriga-se quanto à conservação, à manutenção e à limpeza do lodal 

concedido, bem como a manter seguras suas instalações e bens móveis. 

4.4. A (0) CONTRATADA (0) deverá responsabilizar-se pela segurança do estabelecimenço, 

contribuindo com as ações gerais de segurança e vigilância realizadas no prédio ou ns 

imediações em que se localiza o espaço cedido, não podendo ser atribuída à 

CONTRATANTE qualquer responsabilização pela ocorrência de delitos locais e específicos 

no estabelecimento, por omissão ou negligência, ou que não condigam com o plano geral de 

segurança e vigilância desenvolvido pela instituição. 

4.5 São proibidas qualquer mudança no layout, fachada ou estrutura física Io 

estabelecimento sem previa autorização da Prefeitura Municipal; 
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4.6. Os estabelecimentos serão destinados, ao comércio de alimentação 

informática, hortifrúti, artesanatos dentre outros produtos e lazer; 

4.7. O horário de funcionamento da CONTRATANTE é de segunda à sábado, das 03:30 às 

19:00 horas, podendo o estabelecimento funcionar neste mesmo horário, ou, manter um 

mínimo de 12 (doze) horas de trabalho distribuídas dentro deste horário. PODENDO SER 

MODIFICADO CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE. 

4.7.1 Com exceção dos boxes de açougues que poderão funcionar aos Domingos e Feriads 

das 03:30 às 12:00 horas, assim como as lojas, restaurantes e lanchonetes. PODENDO SER 

MODIFICADO CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE. 

4.8. Realização de quaisquer alterações e/ou adaptações estruturais no espaço ocupaçlo 

somente será permitida com uma formal autorização (por escrito) por parte da Secretaia 

Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, a qual supervisionará o ajuste, e m 

caso de autorização, ficando o ocupante passível de sofrer penalidades cabíveis plo 

descumprimento a esta determinação. 

4.9. Em caso de autorização, a pequena alteração /adaptação estrutural ocorrerá à total 

expensas do ocupante, independentemente de indenização, sendo, portanto, a benfeitoria 

irreversivelmente incorporada ao bem público da instituição. 

4.10. O maquinário, os móveis e os materiais acessórios pertencentes à (o) CONTRATA IA 

(0) deverão ser totalmente conferidos, recolhidos e retirados após a desocupação, 

mediante os termos de encerramento do vínculo contratual. 

4.11. É obrigatória a desinsetização regular do local a cada 90 (noventa) dias de ocupaço, 

sendo esta ação urna obrigação a expensas da (o) CONTRATADA (0). 

5- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O (s) contrato (s) decorrente (s) da CONCORRÊNCIA PÚBLICA terá (ao) sua vigência dar-se-

á a partir de sua assinatura, por um período de 02 (dois) anos. 

5.2 O indicado prazo poderá ser prorrogado, ,a critério das partes, por igual período, até o 

limite de 06 (seis) anos consecutivos, através de correspondentes Termos Aditivos ão 

Contrato. 

5.3 O licitante vencedor obriga-se a manter durante a vigência do contrato as mes 

condições de habilitação exigidas para participação no certame. 
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5.4 Será admitida a prorrogação da vigência do (s) contrato (s), nos termos do a 

n 2  8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, s 

demais requisitos desta norma. 

5.5 A entrada em exercício (efetiva ocupação) deverá se dar, no máximo: 

Em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato; 

6- DA VISITA E DA VISTORIA 

6.1 De acordo com o art. 30, inciso III, da Lei n 2  8.666/1993, os licitantes interessados 

participar do processo licitatório poderão vistoriar o local a ser contratado junto à 

instituição pública contratante. Para tanto, devem agendar visita à área-objeto da cessão fie 

uso, através do telefone 77 - 3442 - 2134. 

6.2 A vistoria deverá ser realizada em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada par4 a 

sessão de abertura do referido certame. 

6.3 Os pontos de dúvida sobre o espaço físico a ser cedido serão esclarecidos por ocasião Lia 

visita, na qual o Representante Legal da interessada receberá um Termo de Vistoria, fo 

modelo constituinte do (Anexo XV) do Edital, comprovando o seu conhecimento sobre a 

área e sua estrutura, para instalação do estabelecimento. 

6.4 Será inabilitado o licitante que não apresentar, no Envelope "A" (a ser composto com 'os 

documentos exigidos para a habilitação), o mencionado Termo de Vistoria, devidamerite 

assinado pelo seu Representante Legal e pelo Acompanhante da instituiço 

CONTRATANTE. 

6.5 Fica ressalvada, porém, a situação do licitante que, deixando de apresentar o Termo 1e 

Vistoria, forneça declaração formal, assinada pelo seu Representante Legal, sob as 

penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza da cessão de uso, assumindo total responsabilidade por esse fatoj e 

informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejm 

avenças técnicas ou financeiras (Anexo XVI).. 

6.6 É obrigatório o comparecimento do Representante Legal na realização da vistoria, no 

podendo este ato ser delegado a terceiros. 

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Durante a vigência do (s) contrato (s) a(s) contratada deverá(ao) cumprir às seguintes 

obrigações: 

7.1 Manter em perfeitas condições de limpeza, conservação, manutenção do espaço. 
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7.1.1 Da manutenção, projetos e instalações: 

a) Os equipamentos, utensílios e demais instalações ou acessos físicos do estabelecimento, 

inclusive os esgotos, devem ser mantidos em perfeitas condições de uso e em bom estado 

de conservação. 

b) Tanto quanto necessário, cada local do espaço cedido deve ser mantido absolutamerte 

limpo, e livre de vapor, fumaça, água suja e lixo. 

7.1.2 Da limpeza e desinfecção: 

a) Para prevenir a contaminação dos alimentos, todos os equipamentos e utensílios dev1m 

ser limpos com a maior frequência possível, sendo desinfetados sempre que 

circunstâncias exigirem. 

b) Os equipamentos e utensílios que entram em contato com alimentos, em particul!ar 

alimentos crus, podem ser contaminados com micro-organismos patogênics. 

Consequentemente, podem afetar os produtos que venham a ser manipulados em seguida. 

Portanto, a limpeza e a desmontagem dos equipamentos deverão ocorrer pelo men6s 

depois de cada utilização, e quando mudar-se o uso de um tipo de produto para outro. O ato 

de desmontagem, limpeza e desinfecção dos diversos utensílios e equipamentos ao final de 

cada dia de trabalho é indispensável para impedir o acúmulo de microbiota possivelmente 

patogênica. 

cJ Diariamente após o trabalho - ou sempre que se considerar necessário - os pisos, ps 

ralos, as estruturas auxiliares e as paredes das áreas de processamento de aliments 

devem passar por cuidadosa limpeza e desinfecção. 

d) Os utensílios e equipamentos de manutenção, produtos químicos e ferramentas de 

limpeza destinados a este fim, como vassouras, esfregões, detergentes, etc., devem s 4er 

guardados de tal maneira que não provoquem a contaminação de alimentos, utensíliçs, 

equipamentos e roupas. 

e) A limpeza geral e completa de todo o ambiente deverá ocorrer diariamente, ao térmiio 

do expediente, e o estabelecimento não deve economizar no uso dos materiais necessários 

a esta ação, ou efetuá-la de forma descuidada, com desdém ou pressa. 

f] A limpeza geral e completa de todo o ambiente não deverá ocorrer no meio do 

expediente ou na presença de usuários do serviço no estabelecimento, exceto quando da 

limpeza de caráter pontual, ou de locais isolados, quando de uma contaminaço 

momentânea por quaisquer razões. Ex.: derramamento de bebidas ou alimentos; limpeza 
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necessária e frequente do chão; limpeza necessária e frequente de utensílios e 

equipamentos reutilizáveis, etc. 

g) Todos os recipientes de lixo devem ser rigorosamente limpos e desinfetados todas as 

vezes que forem esvaziados. 

7.2 Não dispor da venda produto ilícitos ou manter em suas dependências para o 

funcionamento do mesmo. 

7.3 A Licença da Vigilância Sanitária deverá ser apresentada pelo contratado à unidaUe 

fiscalizadora da instituição, impreterivelmente no, prazo de até 60 (sessenta) dias, contados 

a partir do início de suas atividades no espaço cedido, as quais deverão permanecr 

validadas (renovadas) durante todo o período da vigência contratual. 

7.4 As licenças expedidas deverão ser obrigatoriamente expostas no estabelecimento, em 

local visível e de fácil acesso a quaisquer interessados. 

7.5 Prestar continuamente os serviços propendidos no objeto desta licitação, observançio 

todos os dispositivos legais e constantes do Edital e seus Anexos. 

7.6 Manter atualizadas as vigências das seguintes Licenças, sob pena de rescisão contratual, 

expondo-as no estabelecimento em local visível e de fácil acesso a quaisquer interessados: 

7.6.1 Licença Vigilância Sanitária 

7.6.2 Alvará de Funcionamento 

7.7 Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas diretas e indiretas resultantes 

da execução do contrato tais como despesas com pessoal contratado, assegurando-lhe os 

direitos sociais, trabalhistas e fiscais. 

7.8 Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas com possíveis - ou necessária - 

manutenções e reformas no espaço ocupado, devendo para tanto, contudo, obter prévia 

autorização da CONTRATANTE, a qual se reservará ao direito de rejeitá-las, caso no 

satisfaçam aos padrões especificados. 1 
7.9 Assumir inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que sejis 

empregados, culposa ou dolosamente, venham causar a terceiros ou ao patrimônio Ja 

CONTRATANTE, bem como responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus 

empregados, de todas as normas disciplinares e de segurança determinadas pqla 

CONTRATANTE, além dos postulados legais e vigentes de âmbito federal, estadual e 

municipal. 
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7.10 Instalar e/ou disponibilizar no espaço ocupado os equipamentos e materiais 

necessários a uma satisfatória prestação dos serviços, como alguns eletrodomésticosi e 

suprimentos. 

7.11 Manter quantitativo suficiente de empregados para atender satisfatoriamente ao 

público da CONTRATANTE, a fim de que não haja interrupção dos serviços por motivo de 

férias, ausências, licenças médicas, desligamentos, folgas, descanso semanal. 

7.12 Substituir, sempre que exigido, e independentemente de justificativa 

CONTRATANTE, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamen 1to 

sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina ~la 

CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público. 

7.13 Aceitar as determinações da CONTRATANTE quanto ao funcionamento extraordinário 

em dias de eventos, desde que previamente comunicados. 

7.14 Indicar na assinatura do contrato 01 (um) preposto para relacionamento entrei a 

CONTRATANTE e a (o) CONTRATADA (0), para tratar de assuntos relativos aos serviçs 

prestados, e que seja de pronto atendimento nos fins de semana, feriados, e em cas os 

excepcionais e urgentes, através de serviço móvel celular ou outro meio similar. 

7.15 Acondicionar o lixo em depósitos fechados e adequados ao uso. 

7.16 Não repassar a outrem a responsabilidade pelo cumprimento do objeto do contrato, 

ficando vedada, inclusive, qualquer subcontratação, mesmo que parcialmente. 

7.17 Permitir na execução do contrato a fiscalização de servidor ou comissão própria de 

avaliação da CONTRATANTE, representante da Administração que anotará em registo 

próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas e defeitos observados. 

7.18 Saldar mensalmente a CONTRATANTE através da quitação de DAM - Documento le 

Arrecadação Municipal ou Depósito em conta corrente de arrecadação municipal no Banho 

Bradesco - Agência n 2  5055 / Conta Corrente n 2  9929-5 ou na agência do Banco do Brasil - 

Agência n 2  8153-1 / Conta Corrente n 2  20082. 

7.19 Praticar, quanto aos produtos oferecidos ao consumidor, preços correntes le 

mercado, não superiores à média, sob pena de rescisão contratual. 

7.20 Findo o vínculo contratual, restabelecer o imóvel a CONTRATANTE nas mesmas 

perfeitas condições físicas, elétricas, hidráulicas e sanitárias com que lhe fora cedido. 
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7.21 Em nenhuma hipótese o pagamento do arrendamento (normal ou reduzido) poderá 

ser dispensado, seja por motivo de férias, greves, ou outros, sob pena de aplicação dzs 

penalidades cabíveis. 

7.22 São de inteira responsabilidade da(o) CONTRATADA(0) a guarda e os cuidados com os 

boletos, assim como a busca oficial destes - mensalmente - junto à instituição 

CONTRATANTE. 

8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 	 1 
A CONTRATANTE obrigar-se-á a: 

8.1 Entregar o bem público cedido à(o) CONTRATADA(0) com suas instalações físics, 

elétricas, hidráulicas e sanitárias em perfeitas condições de uso. 

8.2 Proporcionar os meios para que a(o) CONTRATADA(0) possa desempenhar seis 

serviços dentro da normalidade contratual, fornecendo as informações necessárias io 

cumprimento das obrigações assumidas, bem como assegurando o livre acesso dos 

empregados da(o) CONTRATADA(0) ao recinto de trabalho. 

8.3 Manter arquivada toda a documentação referente à ocupação do espaço. 

8.4 Administrar mensalmente a situação cadastral e documental da(o) CONTRATADA(9) 

bem como a liquidação do espaço lhe cedido, devendo aplicar, quando cabível: 

A) Ofício de Cobrança - acerca da inadimplência/regularização do ocupante; 

B) Multa e Juros - por atraso ou ausência de pagamento no vencimento; 

C) Termo de Desocupação - por motivo de inadimplência em até 03 (três) meses 

consecutivos, ensejando a rescisão contratual prevista no Edital. 

D) Exercer acompanhamento e fiscalização do contrato através de servidor ou comisso 

própria de avaliação designados para tanto por Portaria Interna expedida pelo Gabinete çlo 

Prefeito, ou indicados por qualquer órgão que a CONTRATANTE julgue necessário, sendo 

que tal fiscalização não isenta a (o) CONTRATADA (0) de quaisquer de suas 

responsabilidades. 

E) Comunicar à (o) CONTRATADA(0) sobre qualquer irregularidade encontrada na 

operacionalização do serviço, solicitando imediata solução, através dos procedimentos de 

fiscalização. 

9- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1. O pagamento do lance oriundo da proposta do licitante vencedor deverá ser feito em 

até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais sendo a primeira em até 30 (trinta) dias via DAM - 
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Documento de Arrecadação Municipal ou Depósito em conta corrente de arrecadação 

municipal no Banco Bradesco - Agência n 2  5055 / Conta Corrente n 2  9929-5 ou na agência 

do Banco do Brasil - Agência n 2  8153-1 / Conta Corrente n 2  20082 contados da data da 

assinatura do Contrato de Concessão de acordo com o valor registrado na proposta. 

9.1.1 - O não pagamento do valor proposto no prazo estipulado no item anterior 

caracterizará o desinteresse da adjudicatária na ocupação do box / bancada pretendka, 

podendo o Município examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, tia 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 

edital, sendo esta declarada vencedora. 

9.1.2 - A opção pelo tempo de parcelamento será feita no ato da assinatura do Contrato de 

Concessão. 

9.1.3 - O valor pago corresponde ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE à concessão do espaço 

público, NÃO abarcando a estrutura física do "BOX" e "BANCADA". 

9.2. O valor da indicada retribuição pecuniária será atualizado anualmente, a partir do 

decurso dos 12 (doze) primeiros meses de vigência do Contrato, pela variação apurada do 

IGP-M - Índice Geral de Preços - Mercado, no período considerado. 

9.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será acrescido le 

encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data-limte 

prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao 

mês, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EMIxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

1 = Índice de Atualização Financeira, calculado segundo a fórmula: 

=(1/100) 
30 

N = Número de Dias entre a data-limite prevista para o pagamento e a data do efetiio 
pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

9.4 Considerar-se-á rescindido o Contrato, independentemente de ato especial, retornank 

a área do imóvel à CONTRATANTE, sem direito da (o) CONTRATADA (0) a qualquer 

indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, entre outras razões dispostas no Editl, 

se ocorrer inadimplência da (o) CONTRATADA (0) em até 03 (três) parcelas. 

10- DA FISCALIZAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n. 2  002/2018 Páde 70 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA go 
CNPJ: 13.234.00010001-06-TeLÍFax. (77) 3442-2134 	 • •. 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

« 	Ul131 
10.1 A fiscalização da execução do contrato caberá diretamente a Comissão Especial de 

Fiscalização de Contratos, constituída pelo Decreto Municipal n. 2  013/2017 de 16 de 

janeiro de 2017, a quem compete verificar se a licitante vencedora está prestando os 

serviços obedecendo a este processo e aos documentos que os integram. 

10.2 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA por seus prepostos ou credenciads, 

exercerá livremente todos os atos de fiscalização, na verificação do cumprimento ds 

disposições desta concessão e demais instruções complementares. 

10.3 Fica expressamente outorgada à PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA o direito 

de a qualquer tempo e/ou horário, ingressar na área (quiosque) objeto da presenjte 

concessão, esteja ou não presente a CONTRATADA ou seu preposto, nos seguintes casos: 

a) para examinar ou retirar gêneros em perecimento ou de venda não permitida; 

b) para proceder sua desocupação, por ter sido a unidade comercial abandonada; 

c) para fiscalizar a manutenção da higiene. 

d) dentre outras. 

11- DA PROIBIÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 

11.1 Animais domésticos - ou que possam representar qualquer tipo de perigo à saúde e 

bem-estar dos usuários - têm seu acesso totalmente proibido. 

12 - DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 

12.1 A direção do estabelecimento deve certificar-se de que nenhuma pessoa suspeita de 

portar enfermidade transmissível tenha permissão para trabalhar em qualquer das áres 

de processamento de alimentos, ou em qualquer atividade que represente a possibilidade 

dela - direta ou indiretamente - contaminar os alimentos com microrganismos patogênicos, 

especialmente enfermidades transmissíveis pelo manuseio, via aérea, e portador de vír1is 

de doenças, que tenha no corpo ferimentos infeccionados, infecções de pele, olhós, 

machucados, mesmo que superficiais, ou que esteja com diarreia. 

12.2 Quaisquer empregados que estejam enfrentando tais tipos de problemas devim 

imediatamente informar à direção do estabelecimento, sendo devidamente afastados io 

serviço, e substituídos até a recuperação total de sua saúde. 

13- DA HIGIENE DAS MÃOS 

13.1 todos os envolvidos no trabalho das áreas de processamento de alimentos deve 
i m 

lavar bem e frequentemente as mãos, utilizando produtos adequados para uma lavagm 

perfeita, como água potável corrente e sabão neutro, ao longo do período de trabalho. 
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13.2 É obrigatório o fornecimento e o uso constante de álcool tipo gel entre os 

bem como a clisponibilizaçao deste produto a todos os usuários do estabelecimento. 

13.3 As mãos devem ser lavadas sempre antes do início do trabalho, imediatamente depôis 

de usar o banheiro, depois de manipular material contaminado, e no que mais se 

considerar necessário, sendo recomendada uma lavagem - ou higienização com álcool tipo 

gel - a cada 30 (trinta) minutos ao longo do expediente de trabalho. 

13.4 Após o manuseio de lixo ou qualquer outro material que possa transmitir doenças, 

mãos devem ser imediatamente lavadas e desinfetadas. 

13.5 As unhas das mãos de todos os funcionários do estabelecimento devem ser mantids 

sempre limpas, higienizadas e bem aparadas. 

14- DA HIGIENE PESSOAL 

14.1 Todas as pessoas que trabalham com preparação, manuseio e comercialização de 

alimentos devem manter um elevado grau de higiene pessoal durante todo o período ie 

trabalho e, nesse mesmo período, usar roupa protetora adequada, com cobertura para a 

cabeça e calçados apropriados, artigos estes que sejam laváveis, a menos que sejam 

descartáveis, e que devem ser mantidos sempre limpos, conforme exige a natureza do 

trabalho em que o funcionário se acha envolvido. 

14.2 É obrigatório o aparente asseio e higiene: pessoal por parte de todos os funcionários. 

14.3 É obrigatório o uso de toucas de cabelo, luvas e aventais para cada um dps 

funcionários referentes à área de processamento de alimentos. 

14.4 As roupas e objetos de uso pessoal devem estar sempre limpos e em bom estado de 

conservação. 

15- DO COMPORTAMENTO DOS EMPREGADOS 

15.1 É expressamente proibido qualquer tipo de comportamento que possa levar, à 

possibilidade de contaminação dos alimentos, como não observar as orientações de 

vigilância sanitária legais e constantes neste Projeto; comer; fazer uso de tabaco; fazer uso 

de objetos não condizentes com as atividades desempenhadas; mascar goma; ou exercer 

outras práticas não higiênicas nas áreas de processamento de alimentos. 

15.2 É expressamente proibido qualquer tipo de comportamento que possa causr 

constrangimento aos usuários, ou que sejam considerados prejudiciais, inconvenientes oi u 

insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE, bem como ao interesse do serviço público. 

15.3 É expressamente proibido o acesso de pessoas estranhas ao local de trabalho. 
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15.4 Os empregados devem sempre tratar os usuários com cortesia e gentileza. 	
2 

15.5 E expressamente proibida a recusa quanto ao recebimento por parte dos empregadps 

de quaisquer documentações ou solicitações oriundas da CONTRATANTE. 
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ANEXO II 

(papel timbrado da empresa) 

PROPOSTA FINANCEIRA 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 

Att. Comissão de Licitação 

Referente: Concorrência Pública n 2  002/2018. 

Nome de Fantasia 

Razão Social / Nome: 

CNPJ / CPF: ME( )OU EPP( ) 

Endereço: 
	

Bairro: 	 Município: 	- UF 	CEP: 

Fone/Fax: 	E-MAIL: 

Inscrição Estadual: 	Inscrição Municipal 

Nome completo do responsável legal da empresa: 

1. OBJETO: AQUISIÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO A TITULO 
ONEROSO, PARA FIM COMERCIAL DE "BOX / BANCADA" DO CENTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO / ABASTECIMENTO E AÇOUGUE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE 
BURITIRAMA-BA. 

Tendo examinado o Edital da Concorrência Pública n 2  002/2018 e seus elementos técnicQs, 
apresentamos nossa Proposta de Preços para o Box / Bancada n 9 .  do Centro de 
Distribuição e Abastecimento / Açougue do Município de Buritirama no valor MENSAL de 

R$ , conforme descrito na planilha orçamentária anexa. 

Os preços preços unitários e globais de cada item são os especificados nas planilhas orçamentárias 
anexas a esta proposta, que fica fazendo parte desta como aqui estive transcrita. 

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um 
contrato de obrigação entre as partes. 

2. VALIDADE DA PROPOSTA 
60 (sessenta) dias. 
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3. DECLARAÇOES 

1 . Declaramos que, por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas,e 
condições do Edital, relativo à Licitação supra, e às disposições da Lei Federal n 2  8.666 de 
21/06/93. E suas alterações, que integrarão o contrato. 
2 . Declaramos sob as penas cabíveis que nossos preços englobam todas e quaisqur 
despesas, diretas e indiretas com materiais, peças, ferramentas, equipamentos, mão de 
obra, impostos, contribuições e aquelas pertinentes a legislação trabalhista e fiscal, taxas e 
emolumentos junto a órgãos públicos municipais, estaduais e/ou federais, decorrentes áa 
execução do contrato, ou qualquer outro custo que venha a incidir, inclusive lucro. 

Cidade - UF, 	de 
	

de 2018 

Nome da empresa/Pessoa Física 
Diretor/Gerente / Licitante 

Carimbo 
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ANEXO III 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2  002/2018 

MINUTA CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA - BAHIA, entidade de Direito Público inter4o, 
com sede à Avenida Buriti, 291, nesta cidade, inscrita no CNPJ n 2  13.234.000/0001-116, 
neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. Judisnei Alves de Souza, de ora 
diante denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, a emprea 

pessoa jurídica de direito privado, com sede a 	 . tia 
cidade de 	 , CEP , inscrita no CNPJ sob n 2 	neste 

ato representada pelo 	 , portador da cédula de identidade RG 

sob n. 	e inscrito no CPF n 	 , residente e domiciliado!' à 

na cidade de , doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, mediante as condições e cláusulas seguintes, conforme processo n 2  
025/2018, CONCORRÊNCIA PUBLICA N 2  002/2018: 
Cláusula Primeira - DO OBJETO E DA DESTINAÇÃO 

A PRESENTE CONCESSÃO DE USO TEM COMO OBJETO A UNIDADE COMERCIAL "BO) / 

BANCADA" N 2  	DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO / ABASTECIMENTO E AÇOUG1JE 

MUNICIPAL COM A METRAGEM DE 	M2 , SITO À____________________ 

NA CIDADE DE BURITIRAMA/BA. 

A unidade objeto deste Contrato destina-se exclusivamente ao comércio de produtos 

destinados de alimentação, vestuário, informática, hortifrúti, artesanatos dentre outros 

produtos, definida quando da realização da Concorrência Pública n 2  002/2018 e constante 

da atividade da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - VINCULAÇÃO AO, EDITAL DE LICITAÇÃO - Integra o prese9te 

contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no 
processo licitatório, Concorrência Pública n. 2  002/2018, no edital da licitação e seps 

anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação. 

Cláusula Segunda - DA NATUREZA 

a) A presente concessão de uso é outorgada a título oneroso em caráter pessoaL, e 

intransferível e deve ser remunerada. 
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b) O presente instrumento não assegura exclusividade à CONTRATADA de o 

setor produtos de sua especialidade. 

Cláusula Terceira - DO PRAZO 

a) O contrato decorrente da CONCORRÊNCIA PÚBLICA terá sua vigência dar-se-á a partir 

de sua assinatura, por um período de 02 (dois) anos. 

b) O indicado prazo poderá ser prorrogado, a critério das partes, por igual período, ati o 

limite de 06 (seis) anos consecutivos, através de correspondentes Termos Aditivos al o 

Contrato. 

c) O licitante vencedor obriga-se a manter durante a vigência do contrato as mesmps 

condições de habilitação exigidas para participação no certame. 

d) Será admitida a prorrogação da vigência do (s) contrato (s), nos termos do art. 57 da I4ei 

n 2  8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos ps 

demais requisitos desta norma. 

e) A entrada em exercício (efetiva ocupação) deverá se dar, no máximo: 

Em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de assinatura deste contrato; 

Cláusula Quarta - DO VALOR 

a) O valor mensal ofertado na licitação peio Box n 2  	foi de R$  

( 	 ) totalizando o valor Global para o período de R$  

Cláusula Quinta - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

a) O pagamento do lance oriundo da proposta do licitante vencedor deverá ser feito em até 

24 (vinte e quatro) parcelas mensais sendo a primeira em até 30 (trinta) dias via DA - 

Documento de Arrecadação Municipal ou Depósito em conta corrente de arrecadaço 

municipal no Banco Bradesco - Agência n 2  5055 / Conta Corrente n 2  9929-5 ou na agênçia 

do Banco do Brasil - Agência n 2  8153-1 / Conta Corrente n 2  20082 contados da data 

assinatura do Contrato de Concessão de acordo com o valor registrado na proposta. 

b) O não pagamento do valor proposto no prazo estipulado no item anterior caracterizar,] o 

desinteresse da adjudicatária na ocupação do box / bancada pretendida, podendo i o 

Município examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, senso 

esta declarada vencedora. 
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c) O valor pago corresponde ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE à concessão do espaço 

NÃO abarcando a estrutura física do "BOX" ou "BANCADA". 

d) Considerar-se-á rescindido o Contrato, independentemente de ato especial, retornandô a 

área do imóvel à CONTRATANTE, sem direito da (o) CONTRATADA (0) a qualquer 

indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, entre outras razões dispostas no Editàl, 

se ocorrer inadimplência da (o) CONTRATADA (0) em até 03 (três) parcelas. 

Cláusula Sexta - DA REVISÃO DE PREÇOS 

O valor da indicada retribuição pecuniária será atualizado anualmente, a partir do decuro 

dos 12 (doze) primeiros meses de vigência do Contrato, pela variação apurada do IGP -r1 - 
Índice Geral de Preços - Mercado, no período considerado. 

Cláusula Sétima - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRAT 

das estipulações contidas nos Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/93. 

Cláusula Oitava - ATRASOS NOS PAGAMENTOS 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será acrescido de encargos 

moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data-limite prevista para o 

pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mis, 

aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

1 = Índice de Atualização Financeira, calculado segundo a fórmula: 

=(1/100) 
30 

N = Número de Dias entre a data-limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

Cláusula Nona - DA TRANSFERÊNCIA 

A presente concessão não poderá, em hipótese nenhuma, ser transferida ou cedidal a 

terceiros e nem mesmo ser dividida entre empresários. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ressalva-se da vedação prevista no caput desta cláusulal a 

ocorrência de falecimento, enfermidade prolongada ou situação similar que impossibilite a 

atuação da (o) contratada (o), fato autorizador aos herdeiros necessários permanecerem 
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usufruindo da concessão enquanto perdurar o Contrato, vedada a prorrogação do contrato 

nesses casos, assumindo estes as obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos previstos no parágrafo supra, os herdeiros 

necessários deverão informar tal situação à Administração Pública com base em 

documentos que comprovem a situação, sob pena de terem rescindido o Contrato de 

Concessão. 

Cláusula Décima - DA REVOGAÇÃO 

A presente concessão será revogada de pleno direito, independentemente do disposto Çla 

Cláusula Terceira e de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, mediante simpls 

comunicação a CONTRATADA, promovendo-se, via compulsória, a imediata desocu 

da unidade, na verificação das seguintes ocorrências: 

a) alteração, pela CONTRATADA, da destinação indicada na cláusula primeira; 

bJ desistência ou renúncia da CONTRATADA, manifestada por escrito; 

c) dissolução e/ou falência da CONTRATADA; 

d) atrasos de quaisquer parcelas, pagamento e/ou outros débitos resultantes deta 

concessão, por um período superior a 90 (noventa) dias, contados do seu vencimento; 

e) transferir total ou parcialmente a qualquer título a presente concessão; 

f) inadimplemento de qualquer obrigação assumida pelo presente instrumento, e, 

especialmente as previstas na cláusula décima segunda, desde que, neste caso, notificad4 e 

não sanado o descumprimento; 

g) paralisação das atividades comerciais, fechamento e/ou abandono da unidade (Box 6  

Bancada) por mais de 60 (sessenta) dias, sem prévia concessão por escrito a prefeitura; 

h) consentir a CONTRATADA o uso do espaço por terceiros, a qualquer título e/ou ainda 

proceder a atos que traduzam locação ou sublocação, bem como estabelecer sociedade 

extracontratual com outrem em suas atividades no Mercado. 

i) comercializar produtos de natureza diversa da destinação estabelecida na CláusUla 

Primeira. 

Cláusula Décima Primeira - DAS INSTALAÇÕES 

A reforma e/ou alteração das instalações internas das dependências da unidadeobi4o 

deste instrumento, compreendendo benfeitorias, deverá ser previamente submetida à 

apreciação e autorização expressa da Prefeitura Municipal de Buritirama, que poderá veá-

la total ou parcialmente. 
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h.  MWU 
As benfeitorias deverão ser executadas com materiais adequados e as que não possam 

removidas, sem prejuízo ou alteração estética e/ou estrutural da edificação, s 

incorporadas ao imóvel, não cabendo à CONTRATADA qualquer direito à indenização õu 

retenção quando extinta a concessão por exaurimento do prazo, resguardado os demais 

casos e desde que verificada a culpa da Administração Pública, 

Cláusula Décima Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA aceita as obrigações avençadas neste instrumento e as constantes desta 

cláusula, comprometendo-se a cumpri-Ias rigorosamente, inclusive as normas do Municíllio 

de Buritirama, sob pena de imediata revogação desta concessão. 1 
a) Manter em perfeitas condições de limpeza, conservação, manutenção do espaço. 

b) Da manutenção, projetos e instalações: 

a. Os equipamentos, utensílios e demais instalações ou acessos físicos 310 

estabelecimento, inclusive os esgotos, devem ser mantidos em perfeits 

condições de uso e em bom estado de conservação. 

b. Tanto quanto necessário, cada local do espaço cedido deve ser mantido 

absolutamente limpo, e livre de vapor, fumaça, água suja e lixo. 

c) Da limpeza e desinfecção: 

a. Para prevenir a contaminação dos alimentos, todos os equipamentos e 

utensílios devem ser limpos com a maior frequência possível, senlo 

desinfetados sempre que as circunstâncias exigirem. 

b. Os equipamentos e utensílios que entram em contato com alimentos, dm 

particular alimentos crus, podem ser contaminados com micro-organisms 

patogênicos. Consequentemente, podem afetar os produtos que venham a ser 

manipulados em seguida. Portanto, a limpeza e a desmontagem ds 

equipamentos deverão ocorrer pelo menos depois de cada utilização, e 

quando mudar-se o uso de um tipo de produto para outro. O ato de 

desmontagem, limpeza e desinfecção dos diversos utensílios e equipamentbs 

ao final de cada dia de trabalho é indispensável para impedir o acúmulo áe 

microbiota possivelmente patogênica. 

c. Diariamente após o trabalho - ou sempre que se considerar necessário - bs 
pisos, os ralos, as estruturas auxiliares e as paredes das áreas 1e 
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processamento de alimentos devem passar por cuidadosa 

desinfecção. 

d. Os utensílios e equipamentos de manutenção, produtos químicos e 

ferramentas de limpeza destinados a este fim, como vassouras, esfregõs, 

detergentes, etc., devem ser guardados de tal maneira que não provoquem a 

contaminação de alimentos, utensílios, equipamentos e roupas. 

e. A limpeza geral e completa de todo o ambiente deverá ocorrer diariamente, 

ao término do expediente, e o estabelecimento não deve economizar no uo 

dos materiais necessários a esta ação, ou efetuá-la de forma descuidada, cc1m 

desdém ou pressa. 

f. A limpeza geral e completa de todo o ambiente não deverá ocorrer no me 
1 

io 

do expediente ou na presença de usuários do serviço no estabelecimento) 

exceto quando da limpeza de caráter pontual, ou de locais isolados, quando 

de uma contaminação momentânea por quaisquer razões. E.: 

derramamento de bebidas ou alimentos; limpeza necessária e frequente 10 

chão; limpeza necessária e frequente de utensílios e equipamentos 

reutilizáveis, etc. 

g. Todos os recipientes de lixo devem ser rigorosamente limpos e desinfetadps 

todas as vezes que forem esvaziados. 

d) A Licença da Vigilância Sanitária deverá ser apresentada pelo contratado à unidade 

fiscalizadora da instituição, impreterivelmente no prazo de até 60 (sessenta) dis, 

contados a partir do início de suas atividades rio espaço cedido, as quais devero 

permanecer validadas (renovadas) durante todo o período da vigência contratual. 

e) As licenças expedidas deverão ser obrigatoriamente expostas no estabelecimeno, 

em local visível e de fácil acesso a quaisquer interessados. 

f) Prestar continuamente os serviços propendidos no objeto desta licitaço, 

observando todos os dispositivos legais e constantes do Edital e seus Anexos. 

g) Manter atualizadas as vigências das seguintes Licenças, sob pena de resci 

contratual, expondo-as no estabelecimento em local visível e de fácil acessol a 

quaisquer interessados: 

a. Licença Vigilância Sanitária 

b. Alvará de Funcionamento 
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11 
h) Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas diretas e 

resultantes da execução do contrato tais corno despesas com pessoal contratado, 

assegurando-lhe os direitos sociais, trabalhistas e fiscais. 

i) Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas com possíveis - ou 

necessárias - manutenções e reformas no espaço ocupado, devendo para tanto, 

contudo, obter prévia autorização da CONTRATANTE, a qual se reservará ao direito 

de rejeitá-las, caso não satisfaçam aos padrões especificados. 

j) Manter quantitativo suficiente de empregados para atender satisfatoriamente ao 

público da CONTRATANTE, a fim de que não haja interrupção dos serviços ppr 

motivo de férias, ausências, licenças médicas, desligamentos, folgas, descanso 

semanal. 

k) Substituir, sempre que exigido, e independentemente de justificativa ila 

CONTRATANTE, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/õu 

comportamento sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios 

à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do serviço público. 

1) Aceitar as determinações da CONTRATANTE quanto ao funcionamento 

extraordinário em dias de eventos, desde que previamente comunicados. 

m) Indicar na assinatura do contrato 01 (um) preposto para relacionamento entre,'a 

CONTRATANTE e a (o) CONTRATADA (0), para tratar de assuntos relativos as 

serviços prestados, e que seja de pronto atendimento nos fins de semana, feriados e 

em casos excepcionais e urgentes, através de serviço móvel celular ou outro rnio 

similar. 	 1: 
n) Acondicionar o lixo em depósitos fechados e adequados ao uso. 

o) Não repassar a outrem a responsabilidade pelo cumprimento do objeto do contraio ,  

ficando vedada, inclusive, qualquer subcontratação, mesmo que parcialmente. 	1 
p) Permitir na execução do contrato a fiscalização de servidor ou comissão própria le 

avaliação da CONTRATANTE, representante da Administração que anotará em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas e defeitos observado. 

q) Saldar mensalmente a CONTRATANTE através da quitação de DAM - Documento de 

Arrecadação Municipal ou Depósito em conta corrente de arrecadação municipal no 
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Banco Bradesco - Agência n 2  5055 / Conta Corrente n 2  9929-5 ou n 

Banco do Brasil - Agência n 2  8153-1 / Conta Corrente n 2  20082. 

r) Praticar, quanto aos produtos oferecidos ao consumidor, preços correntes de 

mercado, não superiores à média, sob pena de rescisão contratual. 

s) Findo o vínculo contratual, restabelecer o imóvel a CONTRATANTE nas mesmas 

perfeitas condições físicas, elétricas, hidráulicas e sanitárias com que lhe fo'a 

cedido. 

t) Em nenhuma hipótese o pagamento do arrendamento (normal ou reduzido) podeá 

ser dispensado, seja por motivo de férias, greves, ou outros, sob pena de apli 

das penalidades cabíveis. 

u) São de inteira responsabilidade da (o) CONTRATADA(0) a guarda e os cuidados ccm 

os boletos, assim como a busca oficial destes - mensalmente - junto à instituiço 

CONTRATANTE. 

v) Não dar destinação diversa à área objeto desta concessão, sem a prévia e 

autorização da PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA; 

w) Empregar em seu serviço, pessoal idôneo, dando-lhes ciência das normas 

conduta editadas pela Administração; 

x) Observar, no exercício de sua atividade, os horários de funcionamento fixados pda 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA ou autoridade competente; 

y) Não dar como garantia de contratos ou compromissos perante terceiros os direitos 

decorrentes desta concessão, sendo nula de pleno direito qualquer promessa ou 

avença neste sentido; 

z) Não manter o box / bancada fechado por mais de 15 (quinze) dias sem moti 

justificado e comprovado; 

aa) A exposição ou estocagem de mercadoria não poderá exceder a área concedida; 

bb)Os empregados das CONTRATADA deverão estar preferencialmente unifo 

com identificação da empresa para a qual trabalham ou crachá devidam 

identificado; 

cc) A não observância dos deveres descritos nesta cláusula sujeita a CONTRATADA 

sanções previstas nas Normas e Regulamentos Internos, sem prejuízo de eventt.4al 

responsabilização civil e/ou criminal. 

dd)A CONTRATADA, ainda, obriga-se: 
Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n. 2  002/2018 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeI./Fax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

ee) A reparação dos eventuais danos ocorridos na área objeto da conce 

instalações ou à de terceiros por parte da CONTRATADA, seus empregados'
. 

mpregados e 

prepostos, independentemente da existência de culpa, não o fazendo no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da ocorrência, a CONTRATANTE poderá executar o 

serviço, cobrando-lhe todos os custos previstos neste Contrato; 

Cláusula Décima Terceira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cabe à PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA as seguintes obrigações, sem prejuízo 1e 

outras a serem criadas e fixadas no presente regulamento: 

a) Entregar o bem público cedido à (o) CONTRATADA (0) com suas instalações físi4s, 

elétricas, hidráulicas e sanitárias em perfeitas condições de uso. 

b) Proporcionar os meios para que a (o) CONTRATADA (0) possa desempenhar seis 

serviços dentro da normalidade contratual, fornecendo as informações necessárias ao 

cumprimento das obrigações assumidas, bem como assegurando o livre acesso dbs 

empregados da (o) CONTRATADA(0) ao recinto de trabalho. 

c) Manter arquivada toda a documentação referente à ocupação do espaço. 

d) Administrar mensalmente a situação cadastral e documental da (o) CONTRATADA(), 

bem como a liquidação do espaço lhe cedido, devendo aplicar, quando cabível: 

A) Ofício de Cobrança - acerca da inadimplência/regularização do ocupante; 

B) Multa e Juros - Por atraso ou ausência de pagamento no vencimento; 

C) Termo de Desocupação - por motivo de inadimplência em até 03 (três) meses 

consecutivos, ensejando a rescisão contratual prevista no Edital. 

D) Exercer acompanhamento e fiscalização do contrato através de servidor óu 

comissão própria de avaliação designados para tanto por Portaria Interna expedi1a 

pelo Gabinete DO Prefeito, ou indicados por qualquer órgão que a CONTRATANTE 

julgue necessário, sendo que tal fiscalização não isenta a (o) CONTRATADA (0) Je 

quaisquer de suas responsabilidades. 

E) Comunicar à (o) CONTRATADA (0) sobre qualquer irregularidade encontrada na 

operacionalização do serviço, solicitando imediata solução, através dos 

procedimentos de fiscalização. 

e) Cumprir e fazer cumprir o disposto neste contrato e no regulamento; 

f) Elaborar relatório mensal sucinto, contendo resumo das atividades fina 

operacionais, estatísticas e administrativas e fatos relevantes ocorridos; 
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g) Baixar instruções complementares necessárias ao bom desempenho operacio 

obedecendo aos preceitos legais e regulamentares existentes; 

h) Informar sobre os horários estabelecidos para o funcionamento das AREAS COMERCIAIS 

PÚBLICAS DE BURITIRAMA; 

i) Facilitar o acesso às pessoas com deficiência; 

k) Os servidores públicos, bem como aqueles que prestarem serviços direta 

indiretamente as AREAS COMERCIAIS PÚBLICAS DE BURITIRAMA devero 

preferencialmente estar devidamente identificados. 

Cláusula Décima Quarta - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução do contrato caberá diretamente a Comissão Especial de 

Fiscalização de Contratos, constituída pelo Decreto Municipal n. 2  013/2017 de 16 le 

janeiro de 2017, a quem compete verificar se a licitante vencedora está prestando t:s 

serviços obedecendo a este processo e aos documentos que os integram. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA por seus prepostos ou credenciados, exercerá 

livremente todos os atos de fiscalização, na verificação do cumprimento das disposições 

desta concessão e demais instruções complementares. 

Fica expressamente outorgada à PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA o direito d€ a 

qualquer tempo e/ou horário, ingressar na área (Box ou Bancada) objeto da preserte 

concessão, esteja ou não presente a CONTRATADA ou seu preposto, nos seguintes casos: 

a) para examinar ou retirar gêneros em perecimento ou de venda não permitida; 

b) para proceder sua desocupação, por ter sido a unidade comercial abandonada; 

cJ para fiscalizar a manutenção da higiene. 

d) dentre outras. 

Cláusula Décima Quinta - A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de 

rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei n 2  8.666/93. 

Cláusula Décima Sexta - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO - Em caso de inadimplemento 

suas obrigações contratuais, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas n, o 

Capítulo III - Seção V da Inexecução e da Rescisão dos Contratos da Lei 8666/93, sm 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 

Cláusula Décima Sétima - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato será efetuada 

conforme disposto no Capítulo III- Seção V- Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da 

Lei n 2  8.666/93. 
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§Único - O presente contrato poderá ser rescindido, ainda, por ambas as parte 

comunicação escrita, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias. 

Cláusula Décima Oitava - Fica estabelecido que a CONTRATADA não possa transferir, no 

todo ou em parte, a execução do objeto deste contrato. 

Cláusula Décima Nona - É obrigação da CONTRATADA manter, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 1e 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Cláusula Vigésima - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

No caso de desocupação por motivo do cancelamento do Contrato de Concessão de Ulo; 

quaisquer objetos não perecíveis poderão ser removidos para depósitos da PREFEITUIA 

MUNICIPAL DE BURITIRAMA ou de terceiros, ficando estabelecido que após o prazo de 

(trinta) dias, serão considerados abandonados, podendo a PREFEITURA dele dispor a 

forma que julgar conveniente, sem que assista à CONTRATADA direito a qualqur 

indenização. 

Fica a CONTRATADA sujeita ao pagamento das eventuais despesas de remoção, transporte, 

carga-e-descarga, armazenamento durante o prazo em que tais objetos ficarem à 

disposição da PREFEITURA. 

Na hipótese de serem encontrados gêneros em estado de perecimento, fica a PREFEITUIA 

autorizada, desde já: 

a) estipular um prazo a CONTRATADA para que providencie a retirada da parte 

aproveitável, se houver; 

b) remover por conta e risco da CONTRATADA a parte imprestável, incinerando-a em loqal 

apropriado ou colocando-a no depósito de lixo; 

c) promover a doação da parte aproveitável, caso a CONTRATADA não proceda à sua 

retirada no prazo estipulada na alínea "a", desta cláusula. 

Cláusula Vigésima Primeira - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Barra - BA como único competente para dirimir as dúvids 

ou controvérsias resultantes da interpretação deste contrato, renunciando a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim ajustadas, as partes, com as testemunhas abaixo, assinam o preserte 

instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 	 Í1 	t 
Cidade - UF. ........ de ............ 
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TERRAS ET \I1AE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 	- -. 

Contratante 

Contratada 

Testemunhas: 

1- 

Nome e CPF 

2- 

Nome e CPF 

ÇÁ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
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ANEXO IV 

LAYOUT GERAL DOS "BOXES / BANCADAS" 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2. 002/2018 

Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n. 2  002/2018 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeI.IFax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

DE 8, 

 

ANEXO  

(papel timbrado da empresa) 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N1'002/2018 

(nome da empresa/pessoa física), inscrita no CNPJ/9F. 

sob o flQ 	 . por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. a) 

portador (a) da Carteira de Identidade n. 2 	e do CPF 

DECLARA (0), para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 1 °-. 

8.666/93, acrescido pela Lei n. 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. 

	

Cidade - UF, - de 	de 20118. 

Nome da empresa/Pessoa Física 
Diretor/Gerente / Licitante 

Carimbo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeI./Fax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

iJG5 
ANEXO VI 

(papel timbrado da empresa) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  002/2018 

TERMO DE COMPROMISSO 

Eu, 	 , RG N 2 	 . CPF N 2 	 . declaro 

compromisso, para fins de participação na Concorrência Pública flQ  002/2018, que, se ~o`r 

vencedor no referido processo licitatório, se compromete, sob pena de desclassificação a 

cumprir a obrigação de depositar a primeira parcela do lance, em 30 (trinta) dias, contadbs 

da assinatura do contrato. 

Outrossim, declara, estar ciente de que o início de vigência e uso da área ora licitada 

somente se dará com a assinatura do contrato de concessão remunerada de uso. 

Declara, finalmente, que, em se tratando de sociedade civil ou comercial, não constará cm 

seu quadro societário pessoas físicas que possuam débito para com o Município 1e 

Buritirama. 

Cidade - UF, - de 	de 20 

Nome da empresa/Pessoa Física 
Diretor/Gerente / Licitante 

Carimbo 

Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n. 2  002/2018 ) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeI.IFax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

ANEXO VII 

(papel timbrado da empresa) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  002/2018 

DECLARAÇÕES 

Declaramos que: 

a) Aceitamos todas as condições do presente edital, e das especificações que farão,  

parte integrante do Contrato independentemente de sua transcrição; 

b) Não nos encontramos declarada inidônea perante qualquer poder Público Federl, 

Estadual e Municipal; 

c) Forneceremos a documentação complementar que lhe for solicitado; 

d) Forneceremos nos locais de execução, todos os equipamentos, máquinas, mão-de-

obra e materiais compatíveis com o objeto da licitação; 

e) Responderemos pela veracidade das informações constantes dos documentos ae 

habilitação e proposta que apresentar, sob pena de rescisão contratual, indenização 

por perdas e danos e responsabilidade penal. 

Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus efeitos legais, firmc a 

presente. 

Cidade (UF), 	de 	de 2018. 

Nome da empresa 
Representante 

RG/CPF 

Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n. 2  002/2018 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.000/0001-06 — Tel./Fax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

ANEXO VIII 

(papel timbrado da empresa) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  002/2018. 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sei1e 

(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n. 2  - e Inscrição Estadual sob 

n. 2 , representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante()) 

Sr(a) portador(a) da Cédula de Identidade RG n. 2  e CPF n. 2________ 

nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)..., portador(a) da Cédula jde 

Identidade RG n. 2  CPF n._____ a quem confere(imos) amplos poderes pa'a °  

representar a (Razão Social da Empresa) perante 	 (indicação do órgão 

licitante), no que se referir a Concorrência Pública N. 2  002/2018, com poderes para tomr 

qualquer decisão durante todas as fases da CONCORRÊNCIA PÚBLICA, inclusive apresentar 

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os 

envelopes DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (A) e a PROPOSTA DE PREÇOS (B) em nome da 

Outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, 

manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recu 

administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecim 

solicitados pelo(a) Comissão Permanente de Licitação, enfim, praticar todos os demais 

pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

A presente Procuração é válida até o dia 

Cidade (UF),_ de 	de 2018. 

Nome da empresa / Pessoa Física 
Representante 

Carimbo 

Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n.2  002/2018 
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ANEXO IX 

(papel timbrado da empresa) 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins da CONCORRÊNCIA PÚBLICA n. 9 002/20181  e 

sob penas da Lei, que não estamos impedidos de licitar e/ou contratar com a Prefeitu'ra 

Municipal de Buritirama ou com a Administração Pública, nos termos do art. 87, incisos III 

e IV da Lei 8.666/93. 

Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus efeitos legais, firmo 

a presente. 

Cidade (UF), 	de 	de 
 20f8 

Nome da empresa 
Representante 

RG/CPF 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeI./Fax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

ANEXO  

aDel timbrado da emoresa 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

Declaramos para os devidos fins e em especial para a licitação na modalidafle 

Concorrência Pública n 2  002/2018, que temos pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação prevista na licitação em tela, e, de que tomamos conhecimentd e 

aceitamos todas as informações e condições do edital desta licitação. 

Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus efeitos legais, firno 

a presente. 

Cidade (UF), 	de 	de 2018 

Nome da empresa 
Representante 

RG/CPF 

Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n. 2  002/2018 Págid0 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeI./Fax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

b 

ANEXO XI 

papel timbrado da empresa) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NÊ 002/2018 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

(nome da empresa), CNPJ flQ ________/...-....., sediada à Rua/Avenida 

n. 2_ , por intermédio do seu representante legal o Sr.  

portador da carteira de identidade n 2  SSP  e do CPF n2  , DECLARA, 

sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme o inciso 1 do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°113, 

de 14.12.2006. 

()EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complemenar 

Federal n°123, de 14.12.2006. 

( ) Não está enquadrada, como microempresa ou empresa de pequeno porte. Declara ainda 

ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento 

exclusivo ou diferenciado concedido pela Lei complementar n 2  123/2006 e que a emprea 

não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no §4°, do artigo 3° da Lei 

Complementar Federal n°123, de 14.12.2006. 

Cidade (UF), 	de 

Nome da empresa 
Representante 

RG/CPF 

Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n. 9  002/2018 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeI./Fax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

ANEXO XII 

(papel timbrado da empresa) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  002/2018 

DECLARAÇÃO 

AUSÊNCIA DE PARENTESCO 

DECLARAÇÃO (Nome da empresa / Pessoa Física) 	 . inscrita no 

CNPJ / CPF sob o n 2 	RG 	SSP/.._.J  pr 

intermédio 	de 	seu 	representante 	legal 	o 	(a) 	Sr 	(a) 

portador (a) da Carteira de Identidade n' 9  

e do CPF n 2 	DECLARA que: 

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes 

políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, 1e 

agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

Cidade (UF), 	de 
	

de 2018. 

Nome da empresa / Pessoa Física 
Representante / Licitante 

Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n. 2  002/2018 Página '  



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeI./Fax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

ANEXO XIII 

(papel timbrado da empresa) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  002/2018 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA - FASE HABILITAÇÃO 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 
	 em 

A Empresa / Pessoa Física 	 , inscrita no CNPJ / CPF sob o 

participante da licitação modalidade CONCORRÊNCIA PUBLICA 

N 2  002/2018, por seu representante legal, senhor(a) 	 , inscrito no CPF sob' o 

n. 2 	e R.G. n, 2 	declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 

n. 2  8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, obrigando a empresa que representa que npo 

pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos 

habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatórias e ao 

respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatóro, 

passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.t 

Cidade - UF, em 	de 	de 2018 

Nome da empresa / Pessoa Física 
Representante / Licitante 

Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n. 2  002/2018 



BURITIRAMA\, PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.00010001-06 —TeIíFax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirania - Bahia CEP. 47.120-000 

ANEXO XIV 

(papel timbrado da empresa) 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  002/2018 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA - FASE JULGAMENTO. 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 	BA 

A Empresa / Pessoa Física 	inscrita no CNPJ/CPF sob o n. 

participante da licitação modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

N 2  002/2018, por seu representante legal, senhor(a) 	 , inscrito no CPF so1

14e 

 o 

n. 2  e R.G. n, 2  declara, na forma e sob as penas impostas pela i 

n. 9  8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, obrigando a empresa que representa que no 

pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as Propostas de Preço s, 

renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase julgamento das propostas e ao 

respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório. 

Cidade - UF, em 	, de 	, de 2018 

Nome da empresa / Pessoa Física 
Representante / Licitante 
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BURITIRAMAt PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 

, 	

CNPJ: 13.234.00010001-06 - Tel./Fax. (77) 3442-2134 
3 	 Avenida Buriti, 291 - Centro 

Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

ANEXO XV 	 Q74 

(papel timbrado da empresa) 

TERMO DE VISTORIA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 2  002/2018 

(Nome do Concorrente) 	CNPJ / CPF 
e RG 	SSP/ __, sediado na (endereço completo) 

DECLARA que visitou ccm 
antecedência de 03 (três) dias úteis da ocorrência da presente licitação, o (s) seguinte s) 
espaço (s): Box flQ  do / Bancada n 2  

destinado (s) à exploração de atividades de  no 
Centro de Distribuição / Abastecimento e Açougue do Munici pio de Buritirama - BA, tendo 
realizado ampla vistoria nas instalações do (s) mesmo (s). 

Cidade - UF, em 	de 	 , de 2017 

Nome da empresa / Pessoa Física 
Representante / Licitante 

Prefeitura Municipal de Buritirama 
Representante 

RG/CPF 

Prefeitura Municipal de Buritirama-Bahia - Concorrência n. 2  002/2018 169 deO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.00010001-06 - TeI./Fax. (77) 3442-2134 

Avenida Buriti, 291 - Centro 
Buritirama - Bahia CEP, 47.120-000 

ANEXO XVI 

(papel timbrado da empresa) 

TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA 

CONCORRÊNCIA PÚI3LICA N 2  002/2018 

(Nome do Concorrente) 	 CNPJ / CPF 
sediado 	/ 	residente 	na 	(endereço 	completo) 

DECLARO para os fins do 
Processo Licitatório n.° 025/2018 modalidade Concorrência Pública n. 2  002/2018 que pr 
deliberação única e exclusiva minha, não participei da visita técnica disponível no referi$lo 
processo licitatório, sendo de minha total responsabilidade e pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza da cessão de uso, diante das circunstancis 

questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras. 

Cidade - UF, em 	de 	 _,de 2017 

Nome da empresa / Pessoa Física 
Representante / Licitante 

RG/CPF 
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