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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

CONVITE Nº 01/2013 

 

Edital para Adquirir materiais e equipamentos de Informática  

 

EMPRESA:_________________________________________________________________________ 

CNPJ nº.:____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________ 

CIDADE: ________________________ BAIRRO: ____________________________________________ 

ESTADO:___________________________ CEP: _____________________________________________ 

NOME CONTATO: ___________________________________________________ 

FONE:(       )______________________ FAX: (       )___________________________________________ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): ______________________________________________________ 

 

Local: ______________________, _______ de ___________________________ de 2012. 

 

 

 

_________________________________________ 

ASSINATURA 
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Senhor(a) Licitante, 

 

 

 

Objetivando comunicação futura entre o Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª 

Região e essa empresa, solicitamos o preenchimento e remessa do recibo acima para 

o endereço eletrônico crn5@crn5.org.br. 

 

O não encaminhamento do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação do 

CRN-5 da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

 

 

Salvador, 23 julho de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 38/2013 

 

CARTA CONVITE – EDITAL Nº 01/2013 

 

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA DA 5ª REGIÃO – BAHIA/SERGIPE 

– CRN.5, na pessoa de seu representante legal, através do Presidente da Comissão 

de Licitação, e conforme aprovação do plenário para abertura do processo licitatório 

para contratação de empresa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, CONVIDA as empresas 

interessadas para participarem do presente certame que se realizará em 09/08/2013 

às 10:00 horas, apresentando proposta para licitação modalidade “Carta Convite” do 

tipo “Técnica e Preço”, regida pela Lei 8.666 de 21/06/93 e suas posteriores 

alterações, para prestação de serviços manutenção de informática para o CRN.5, que 

se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital. 

 

1. OBJETO: 

 

1.1. Constitui objeto do presente certame a contratação de empresa de prestação 

de serviços de assistência técnica e manutenção preventiva/corretiva de 

equipamentos de informática pertencentes ao CRN5 descritos no Anexo I.  

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ESTIMATIVA DE DESPESA 

 

2.1. As despesas decorrentes da execução dos serviços objetos do presente Edital 

correrão à conta dos recursos específicos consignados na dotação orçamentária do 

LICITANTE de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) para o exercício de 2013 e R$ 

11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) até julho do exercício de 2014, sob a Rubrica 

n. 6.2.2.1.1.01.04.04.005. 
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2.2. A estimativa de despesa para 12 (doze) meses na contratação dos serviços 

será de R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais). 

 

2.3. O valor apresentado é meramente referencial e tem como única finalidade 

subsidiar os licitantes a elaborarem suas propostas, não importando, em nenhuma 

hipóteses, em compromisso do Conselho Regional de Nutricionistas da 5 Região – 

BA/SE para com o seu atendimento na execução do contrato. 

 

3.  AQUISIÇÃO DO EDITAL 

 

3.1. O presente edital encontra-se à disposição, para verificação por parte dos 

interessados, no Quadro de Avisos do Conselho de Regional de Nutricionistas da 5 

Região, de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 16:00 horas ou pela internet no 

endereço www.crn5@crn5.org.br, instrumento pelo qual serão disponibilizadas e 

considerados intimações válidas, todos os atos da CPL. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1.  Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pela 

Comissão de Licitação, os demais interessados CADASTRADOS ou não, no ramo 

pertinente ao objeto desta licitação, que cumprirem as disposições deste Edital. 

 

4.2. Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam 

cumprindo sanções previstas nos incisos III e IV do Art. 87 da Lei nº 8.666/93.  

 

4.3. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcios, ou que 

se encontrem sob falência decretada, concordata, concurso de credores, dissolução 

ou liquidação. 
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4.4. Para participar do certame licitatório, as empresas interessadas deverão se 

habilitar até uma hora de antecedência ao horário designado para a abertura das 

propostas e lavratura da Ata, mediante apresentação de três envelopes lacrados, 

contendo os documentos exigidos pela Lei nº 8.666/93, neste edital, a proposta 

técnica, e a proposta de preço. E implica a aceitação, plena e irrevogável, das normas 

constantes do Edital. 

 

4.5. Para ser considerada apta e habilitada a continuar no certame, sob pena de 

desclassificação, as empresas interessadas, além de cumprirem o disposto nos sub 

itens 4.1 e 4.2 deste edital, deverão apresentar os seguintes documentos: 

 

a) Prova de Regularidade perante o INSS - Certidão Negativa de Débito (CND); 

b) Prova de Regularidade perante o FGTS - Certificado de Regularidade do FGTS 

(CRF); 

c) Prova de Regularidade perante a Receita Federal; Estadual e Receita Municipal; 

d) Certidão negativa de Falência da sede do licitante; 

e) Certidão Negativa de Protesto de títulos; 

f) Comprovação de inscrição no CNPJ, atos constitutivos atualizados e registrados na 

JUNTA COMERCIAL. 

 

O prazo de validade das certidões onde o mesmo não é explicitado será considerado 

como de 120 (cento e vinte dias) dias da data de sua expedição; 

 

Serão consideradas válidas as certidões emitidas e entregues entre a data de 

publicação do extrato do presente edital e a data de abertura dos envelopes; 
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5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5.1 Os envelopes contendo a documentação e a proposta de preço, deverão ser 

entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, fechados e 

lacrados, constando na face os seguintes dizeres: 

 

NOME DA EMPRESA OU DENOMINAÇÃO DA CONCORRENTE 

CARTA CONVITE Nº _____/2013 

ENVELOPE 01 “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”. 

 

NOME DA EMPRESA OU DENOMINAÇÃO DA CONCORRENTE: 

CARTA CONVITE Nº ________/2013. 

ENVELOPE Nº 02 “PROPOSTA TÉCNICA” 

 

NOME DA EMPRESA OU DENOMINAÇÃO DA CONCORRENTE: 

CARTA CONVITE Nº ________/2013. 

ENVELOPE Nº 03 “PROPOSTA DE PREÇOS OU PROPOSTA COMERCIAL” 

 

5.1.1 O envelope nº 01 deverá conter toda a documentação relativa à habilitação de 

que tratam o item 4 e seus sub-itens do presente edital.  

5.1.2 No segundo envelope n.º 02 deverá conter a documentação comprobatória 

referente à Proposta Técnica, em cujos termos o licitante apresenta-se para executar 

os serviços nas condições especificadas neste edital, anexando declarações ou 

certidões firmadas pelas respectivas Pessoas Jurídicas, que demonstre o exercício da 

prestação de serviços do licitante de conformidade com o objeto desta licitação. 
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5.1.3 A pontuação para este requisito será apurada observando a soma do número de 

pontos obtidos pela pessoa jurídica licitante: Experiência comprovada do licitante na 

prestação de serviços de manutenção preventiva /corretiva em Conselhos de 

Fiscalização do Exercício Profissional – 20 pontos; Experiência comprovada do licitante 

na prestação de serviços de manutenção preventiva /corretiva em outras pessoas 

jurídicas de direito público – 10 pontos; Experiência comprovada do licitante na 

prestação de serviços de manutenção preventiva /corretiva em pessoa jurídica de 

direito privado  - 5 pontos. 

 

6. PROPOSTA DE PREÇO 

6.1. No Terceiro envelope referente a "Proposta de Preços ou Proposta Comercial", 

os participantes desta licitação deverão apresentar: 

 

6.1.1. Especificação dos serviços oferecidos, de conformidade com o edital; 

 

6.1.2. Valor a ser cobrado anualmente em moeda vigente no País, até o limite R$ 

19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais) para a prestação dos serviços, objeto 

desta licitação. Serão desclassificadas as propostas comerciais que oferecerem valor 

superior a esse limite máximo ou apresentarem preços irrisórios ou de valor zero. O 

preço deverá ser mencionado em algarismo e por extenso, prevalecendo este último, 

em caso de divergência entre ambos; 

 

6.1.3. Declaração de que os preços cotados incluem os impostos, que venham a 

incidir sobre a referida prestação de serviços, de conformidade com a legislação 

vigente. O CRN5 não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou 

assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta 

licitação, na forma da Lei. Na hipótese de redução de alíquota dos tributos, após à 

apresentação da proposta, a mesma será devidamente considerada por ocasião do 

pagamento; 
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6.1.4. A forma de pagamento dos serviços prestados será mensal. O pagamento será 

efetuado todo dia 05 (cinco) do mês subseqüente ao do serviço prestado mediante 

apresentação de Nota Fiscal, juntamente ao relatório dos serviços prestados, ciente o 

Licitante de que a ausência do relatório poderá acarretar em retenção do pagamento e 

incidência de multa no importe de 1% ao dia de atraso, limitado a 10% ao mês. A 

apresentação do referido recibo deverá ser no mínimo com 05 (cinco) dias úteis de 

antecedência à data de pagamento; 

 

6.1.5. Prazo de validade da proposta: não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias a 

contar da data de abertura das propostas; 

 

6.1.6. Declaração de concordância com o prazo máximo para início dos serviços em 

05 (cinco) dias, contados a partir da convocação do CRN para assinatura do contrato.  

 

6.2.  O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante e não lhe 

assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado com o CRN, 

nenhuma alteração daquele sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

7. PROCEDIMENTO 

7.1 Serão considerados inabilitados os proponentes que não se relacionarem, de 

qualquer forma, à atividade ligada ao objeto do presente edital, ou que deixem de 

apresentar os documentos aqui requeridos em regularidade. 

 

7.2 Os envelopes contendo a proposta de técnica e proposta de preço serão 

devolvidos fechados aos proponentes inabilitados, desde que não tenha havido 

recurso após a sua denegação. 
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7.3 Serão abertos os envelopes contendo a proposta técnica e em seguida a proposta 

de preço dos proponentes habilitados. 

 

7.4 O terceiro envelope “PROPOSTA DE COMERCIAL” será aberto se o licitante 

comprovar a sua habilitação e proposta técnica, por meio de todos os documentos 

conforme previsto nos itens 4 ,5 e 6 deste Edital. 

 

7.5 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

8.1 Após a abertura do Envelope nº 03, se os licitantes com melhor classificação 

na fase da Proposta Técnica não tiverem apresentado proposta com menor preço, 

abre-se com eles a negociação prevista na Lei nº 8.666/93, art. 46, § 2º, inciso II, 

tendo como referência a proposta de menor preço entre os licitantes classificados. 

 

8.2 Serão os licitantes com melhor classificação aqueles que obtiverem as 

melhores pontuações no julgamento da proposta técnica. 

 

8.3 Será considerado vencedor final do presente certame o licitante com melhor 

classificação na Proposta Técnica que tiver apresentado a proposta de menor preço, 

ou que concordar em praticar o menor preço entre as propostas apresentadas pelos 

licitantes classificados. 

 

8.4 Abertas, rubricadas e lidas as propostas, a Comissão poderá julgá-las em outra 

reunião, se assim achar conveniente; 
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8.5 Serão verificados a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos 

neste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis. 

 

8.6 Será desclassificada a proposta de preço que cotar valor manifestamente 

inexeqüível.  

 

8.7 Caso existam propostas com a mesma classificação, na proposta técnica e o 

mesmo preço ofertado, o empate será desfeito através de sorteio, nos termos do 

art.45 parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93; 

 

8.8 Os critérios de julgamento serão objetivos. Os casos excepcionais serão julgados 

pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

9. PRAZOS 

9.1 O prazo máximo para a execução do contrato objeto da presente licitação é de um 

ano, podendo ser objeto de prorrogação com base no art. 57 parágrafo 2º da Lei 

8666/93. 

 

9.2 Adjudicado o objeto da presente licitação, o Conselho Regional de Nutricionistas 

da 5ª Região – BA/SE convocará o(s) adjudicatário(s) para assinar(em) o termo de 

contrato dentro de até 5 (cinco) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 

9.3 O Conselho Regional de Nutricionistas da 5 Região – BA/SE poderá, quando o 

convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos neste edital, 

convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
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igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogar a 

licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 

9.4 Os licitantes não estão obrigados a assinar as Atas relativas à licitação, mas se 

presentes à reunião e se recusarem a fazê-lo, esta circunstância deverá, em tempo, 

ser consignada nas referidas Atas; 

 

9.5 Os licitantes poderão entregar os envelopes da habilitação e proposta 

comercial e não se fazerem representar ou presentes na data prevista para abertura 

dos envelopes; 

 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL 

10.1 O descumprimento das condições integrantes da proposta vencedora implicará 

na aplicação de penalidades e sanções previstas na legislação em vigor. No caso de 

atraso injustificado ou inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, o Conselho 

Regional de Nutricionistas da 5ª Região poderá aplicar ao licitante vencedor, as 

penalidades previstas nos art. 86 a 88 da Lei n° 8.666/93; 

 

10.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CRN5 poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, sendo 

que, em caso de multa, esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do contrato. 

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

11.1 Os pagamentos serão efetuados, a cada quinto dia útil do mês subsequente ao 

da prestação dos serviços, mediante requerimento protocolado no CRN5, 

acompanhado da Nota Fiscal, devidamente atestada, obedecendo ao inciso XIV, letra 
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“a” do artigo 40 da Lei 8666/93 bem como ao teor da Instrução Normativa n.º 480 da 

Secretaria da Receita Federal. 

 

11.2 Não gerarão direito a reajuste e atualização monetária a aquisição que for 

entregue com atraso imputável à contratada. 

 

12. RECURSOS 

12.1 Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recurso, nos termos 

do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali 

estabelecidos. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento 

das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados 

quando solicitados por escrito, encaminhado à Presidente da Comissão de Licitação 

do CRN5. 
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ANEXO I 

 

OBJETO PRINCIPAL - SERVIÇOS 

 

 Atendimento ilimitado na sede do Regional em caso de manutenção corretiva e 

uma visita mensal, previamente agendada para manutenção preventiva; 

 Troca de peças, em caso de manutenção corretiva, com apresentação de 03 

cotações de preço para que seja autorizado o serviço; 

 Suporte em todo o parque de informática do Regional, atualmente composto 

por 07 Notebooks, 10 computadores e 01 servidor; 

 Realização de visita técnica para realização de manutenção preventiva uma 

vez por mês na filial de Aracaju, com custo próprio; 

 Disponibilização de um técnico para treinamento dos Sistemas de Informação 

utilizados no Regional (IMPLANTA e INCORP), nas sedes das empresas 

fornecedoras localizadas em Brasília e Recife, com custo próprio; 

 Suporte ao hardware e software do Regional, incluindo suporte ao sistema 

operacional do servidor; 

 Realização de rotina de backup semanal dos dados contidos no servidor; 

 Atendimento de solicitações e Chamadas em até 24 horas em Salvador e 48 

horas em Aracaju, a partir da solicitação por parte do Regional através de e-

mail, telefone, ou outro meio de comunicação.  
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

 

À 

_________________________ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Ref: Carta Convite nº _______/2013 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 

Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 

Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 

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

(data) 

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

(representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO III 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. _____/2013 

CONTRATO ADMINISTRATIVO CRN5 N.: ________ 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre si fazem o CONSELHO 

REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5ª REGIÃO – BAHIA E SERGIPE – CRN.5, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 15.678.394/0001-09, com 

sede indicada no rodapé da presente, neste ato representado pela Presidente, a Dra. 

Valquíria da Conceição Agatte, nutricionista inscrita neste CRN sob o n. 1830 e pela 

Tesoureira Dra. Rosemary Lima Barreto nutricionista inscrita neste CRN sob o n. 0062, 

doravante denominada CONTRATANTE e 

______________________________________, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob 

o n._________________, situado à ________________________________, neste ato 

representada pelo seu(a) sócio(a) Sr.(a). _____________________________, 

brasileiro(a), portador (a) de cédula de identidade n. ______________________, 

inscrito(a) no CPF sob o n. _____________________, doravante denominada 

CONTRATADO, para os fins que se especifica. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  

1. O presente contrato tem por objeto a Prestação de serviços de assistência 

técnica, manutenção preventiva e corretiva do parque de informática do CRN5 

descritos no  Anexo I do Edital de Licitação n. _______/2013, abaixo listados: 

________________________________________ 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  
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2. O presente contrato é firmado em decorrência do Convite n. ___/2013, oriundo 

de Processo Administrativo n. __________, nos termos da Lei n. 8.666 de 21 de junho 

de 1993, atualizada. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

3.1 – Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo teor 

as partes declaram ter pleno conhecimento: 

3.1.1 – Edital do Convite nº ________/2013 e seus Anexos; 

3.1.2 – Proposta de Técnica, Proposta de Preços e documentos apresentados pela 

CONTRATADA na licitação. 

3.2 - Em caso de divergência entre os documentos integrantes e o contrato, 

prevalecerá este último. 

3.3 - Os documentos supracitados são considerados suficientes para, em 

complemento deste contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger a execução 

adequada do objeto contratado dentro dos mais altos padrões da técnica atual. 

3.4 - Em caso de dúvidas da CONTRATADA na execução deste contrato, estas devem 

ser dirimidas pelo CONTRATANTE, de modo atender às especificações apresentadas 

como condições essenciais a serem satisfeitas. 

3.5 - O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento 

específico que importe em alteração de qualquer condição contratual, desde que 

sejam assinados por representantes legais das partes, observando os limites e as 

formalidades legais. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 

4.1. Constituem obrigações do CONTRATADO: 

a) Cumprir fielmente com os Termos do Edital – Carta Convite n. ____/2013 e da 

Proposta apresentada; 
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b) Apresentar Nota Fiscal com antecedência mínima de 10 (dez) dias a realização do 

pagamento; 

c) Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigida pelo instrumento convocatório; 

d)  Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer 

prejuízos materiais ou pessoais por ela causados do CONTRATANTE ou 

terceiros; 

 

e) Enviar ao CONTRATANTE, juntamente com a NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS, um relatório referente aos serviços prestados naquele período; 

 

f) Fornecer ao CONTRATANTE, em tempo hábil, as informações solicitadas 

referentes ás dúvidas quanto aos serviços contratados e atender as exigências, 

observadas e recomendações que forem formuladas; 

 

g) Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes 

aos serviços realizados, a menos que autorizado por escrito pelo 

CONTRATANTE; 

 

h) Ressarcir qualquer dano ou prejuízo por ação ou omissão, ao CONTRATANTE ou 

a terceiros; 

 

4.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Realizar o pagamento do preço ajustado em até 5 (cinco) dias úteis do mês 

subsequente a prestação de serviço, desde que apresentada Nota Fiscal; 

 

b) fornecer ao CONTRATADO todas as informações, documentos e condições para 

realizar a contento o seu trabalho, de conformidade com a cláusula segunda, nas 

dependências do Conselho e na Delegacia situada no Estado de Sergipe. 

 
c) As despesas referentes ao deslocamento ao Estado de Sergipe já estão inclusas 

no preço apresentado. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

5. Pela prestação dos serviços descriminados no objeto da presente Licitação (Edital – 

Carta Convite n. _____/2013), o CONTRATANTE pagará ao (a) CONTRATADO (a), a 

importância descriminada na proposta apresentada, valor que será quitado 

mensalmente até o quinto dia útil do mês subseqüente, estando o pagamento 

condicionado a apresentação da Nota Fiscal, com antencedência de 10 dias. 

PARAGRÁFO ÚNICO: Serão realizadas as retenções legais impostas pela Legislação 

vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO E REAJUSTE:  

6. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se em ___ de 

_______ de 2013 e expirando-se em ___ de _____ de 2014, podendo ser prorrogado 

por interesse das partes, mediante termo aditivo, dentro das disposições da Lei n. 

8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

6.1. O contrato será reajustado após interregno mínimo de 12 meses a contar da data 

da assinatura do contrato pelo IGPM – Indíce Geral de Preços do Mercado. 

  

CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO:  

7.1 - A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato ou 

a ocorrência de quaisquer das situações descritas no art. 78 da Lei n. 8.666/93, por 

parte do CONTRATADO, assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por 

rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, independentemente de indenização por perdas e danos, além das 

sanções previstas na referida lei. 

 

7.2 - O presente contrato poderá ser rescindido por conveniência administrativa do 

CONTRATANTE, conforme disposição dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n. 8.666/93, 

hipótese que também não caberá à CONTRATADA qualquer tipo de indenização. 
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7.3 - Qualquer uma das partes poderá denunciar o contrato por antecipação, 

precedido de justificativa  e pré-aviso de 30(trinta) dias. 

CLÁUSULA OITAVA – DA LICITAÇÃO 

 

8. - A contratação dos serviços, objeto deste contrato, decorreu de processo licitatório, 

na modalidade Carta Convite nº ________/2013. 

CLÁUSULA NONA – DA APLICAÇÃO DA LEI N. 8.666/93 

 

9. - As partes contratantes comprometem-se a respeitar as cláusulas  pactuadas, 

sujeitando-se este contrato a Lei n. 8.666/93, aplicável inclusive nos casos omissos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

10. As despesas decorrentes da execução dos serviços objetos do presente Edital 

correrão à conta dos recursos específicos consignados na dotação orçamentária do 

LICITANTE de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) para o exercício de 2013 e R$ 

11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) até julho do exercício de 2014, sob a Rubrica 

n. 6.2.2.1.1.01.04.04.005. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO:  

11. Fica eleito o foro da Comarca de Salvador/BA, para dirimir quaisquer dúvidas da 

aplicação do presente contrato. 

 

Salvador, ____ de __________ de 2013. 

 

___________________________________   _________________________________ 

               Presidente do CRN5                         Tesoureira do CRN5 
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__________________________________ 

                Contratado 

 

 

Testemunhas: 

_________________________________       _________________________________ 
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO  

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº. 01/2013  

DATA DA ABERTURA: 09/08/2013 – 10:00H  

ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: A PARTIR DA DATA DE 

PUBLICAÇÃO  

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região-Bahia/Sergipe, por sua Comissão 

Permanente de Licitação, representado neste ato pela Presidente, Sra. Joelma 

Claudia Silva Ribeiro, torna público que fará realizar procedimento licitatório, 

modalidade CARTA CONVITE Nº. 01/2013, tipo TÉCNICA E PREÇO, com a 

finalidade de contratar empresa de prestação de serviços de assistência técnica, 

manutenção preventiva e corretiva do parque de informática do CRN5 BA/SE, que 

será processado e julgado pela Comissão Permanente de Licitação, nomeados pela 

Portaria CRN5 n. 05/2013, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e 

alterações. O Edital desta Licitação estará disponível aos interessados por cópia de 

seu inteiro teor no Quadro de Avisos da sede da Autarquia situada na Rua Dr. José 

Peroba, n. 149, Edifício Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador – Bahia, CEP.: 41.770-

235, fones: 71-3237-5652, no horário de 9:00 às 12:00 e das 13:00 ás 16:00h, ou no 

site www.crn5@crn5.org.br. Salvador/Bahia, 23 de julho de 2013. JOELMA CLAUDIA 

SILVA RIBEIRO – Presidente da CPL. 
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