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Prezados Senhores,  
 
 
O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região - CRN5, Autarquia de Fiscalização 
Profissional, vem por meio deste, convidar V.Sas. a participar da licitação acima 
mencionada, que tem por OBJETO a aquisição de mobiliário  e serviço de marcenaria e 
montagem para a delegacia do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região – 
CRN5 a ser instalada na cidade de Itabuna- Bahia, à Avenida Princesa Isabel, nº395, 
São Caetano, loteamento Hugo Kaufmann, condomínio Itabuna Trade Center, cidade de 
Itabuna estado da Bahia.CEP: 45.600.000, conforme o detalhamento constante do 
Memorial Descritivo (Anexo I) que é parte integrante deste ato convocatório para todos 
os fins.  
 
 
 
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES (HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL) 
E REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES : Sede atual do CRN5 
situado à Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edif. Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador-Ba, 

CEP: 41.770-235 TEL: (71) 3237 – 5652 
 

DATA DE JULGAMENTO: 27 DE MARÇO DE 2017; ÀS 10 HORAS 
 

ENTREGA DOS ENVELOPES: ATÉ AS 9:30H DO DIA 27 DE MARÇO DE 2017 
 
 
A presente licitação reger-se-á pelas normas constantes da Lei 8.666/93 e do edital que 
ora fazemos anexar, devendo a proposta ser formulada em estrita sintonia com o 
mesmo, sob pena de inabilitação/desclassificação do certame.  
 
Objetivando comunicação futura entre o Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª 

Região e essa empresa, solicitamos o preenchimento e remessa do recibo abaixo 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. 

 
No aguardo de sua participação.  
 

Salvador, 16 de março de 2017 
 

 

Presidente da Comissão de Licitação do CRN5 

http://www.crn5.org.br/
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

CONVITE Nº 01/2017 

 

EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E SERVIÇO DE MARCENÁRIA 

 

EMPRESA:_________________________________________________________________________ 

CNPJ nº.:____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________ 

CIDADE: ________________________ BAIRRO: ____________________________________________ 

ESTADO:___________________________ CEP: _____________________________________________ 

NOME CONTATO: ___________________________________________________ 

FONE:(       )______________________ FAX: (       )___________________________________________ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL): ______________________________________________________ 

 

Local: ______________________, _______ de ___________________________ de 2017. 

 

 

 

_________________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

 

 

 

http://www.crn5.org.br/
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 001/2017 

 

CARTA CONVITE Nº 01/2017 

 
O  CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5ª REGIÃO- BA/SE(CRN5), 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.678.394/0001-09, sediado à Rua Dr. José Peroba, n. 
149, Edif. Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador-Ba, CEP: 41.770-235 TEL: (71) 3237 – 
5652, torna público o certame licitatório na modalidade de CONVITE, que tem como 
objeto a aquisição de mobiliário para a sede do Conselho Regional de Nutricionistas da 
5ª Região – CRN5 situada à Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edif. Empresarial Eldorado, 
Stiep, Salvador-Ba, CEP: 41.770-235 TEL: (71) 3237 – 5652, conforme o detalhamento 
constante do Memorial Descritivo (Anexo I) que é parte integrante deste ato convocatório 
para todos os fins.  
 
Serão observados os preceitos de direito público e, em especial as disposições da Lei nº 
8.666, de 21.06.93 e será em tudo regido pelas condições estabelecidas na presente 
CARTA CONVITE e respectivos anexos.  
 
O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5ª REGIÃO – BA/SE (CRN5) 
Convida VSª. a apresentar, na data e horário indicados, habilitação e proposta comercial 
alusiva ao indicado no objeto da presente Carta Convite.  
 
INFORMAÇÕES GERAIS  
 
OBJETO:  
Aquisição de mobiliário e serviço de marcenaria para a Delegacia do Conselho Regional 
de Nutricionistas da 5ª Região – CRN5 situada à Avenida Princesa Isabel, nº395, São 
Caetano, loteamento Hugo Kaufmann, condomínio Itabuna Trade Center, cidade de 
Itabuna estado da Bahia.CEP: 45.600.000,, conforme o detalhamento constante do 
Memorial Descritivo (Anexo I) que é parte integrante deste ato convocatório para todos 
os fins.  
 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  
Poderão participar do presente convite as empresas do ramo que forem convidadas ou 
que retirarem o convite junto a este Conselho. O Edital estará disponível no mural do 
CRN5 e no seu web site, e o estenderá aos demais interessados, na correspondente 

http://www.crn5.org.br/
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especialidade em que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas. Aos interessados será disponibilizada 
consulta na sede do CRN5 do projeto arquitetônico para elaboração das propostas. O 
contratado obriga-se a manter, durante toda a execução deste certame, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas.  
 
 
 
TIPO DE LICITAÇÃO FORMA DE JULGAMENTO NORMAS APLICÁVEIS  

Menor preço Global.  
 
DATA E HORA DA ABERTURA DOS ENVELOPES:  

27 de março de 2017 às 10:00 horas.  

 
LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES (HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL) 
E REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Sede atual do CRN5 
situado à Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edif. Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador-Ba, 
CEP: 41.770-235 TEL: (71) 3237 – 5652 / (71) 98890-7018 / 7015. 
 
PARA OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO: As informações necessárias 
estão no presente edital. Quaisquer esclarecimentos devem ser solicitados pelo email: 
administracao@crn5.org.br As respostas aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no site do CRN5 (www.crn5.org.br) e serão consideradas parte 
integrante deste convite. 
 
CONDIÇÕES GERAIS  
 
1. DO CREDENCIAMENTO  
 
1.1. Para participação na licitação na condição de representante da empresa a pessoa 
deverá credenciar-se junto à CL, até às 9:30h da data de sessão de abertura de 
envelopes, fazendo com os seguintes documentos:  
I) Carteira de identidade;  
II) Instrumento público de procuração, ou, em se tratando de sócio proprietário da 
empresa, esta condição será conferida na última alteração do contrato social.  
 
2. DA HABILITAÇÃO:  
2.1. Os documentos de Habilitação deverão ser apresentados até o dia, horário e no 
local indicados no preâmbulo do presente convite em envelope fechado, contendo na 
parte externa, além do nome e endereço completo da licitante, os seguintes dizeres:  
AO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS Da 5ª REGIÃO – BA/SE (CRN5) 
CARTA CONVITE Nº 01/2017 
“HABILITAÇÃO”  

http://www.crn5.org.br/
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RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE 
 
2.2. A proponente deverá incluir no envelope os seguintes documentos:  
a) declaração, no corpo da proposta, ou em escrito a parte, para atender ao disposto no 
inciso V, do artigo 27 da Lei 8.666/93, ANEXO IV 
 
 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e última alteração contratual, 
devidamente registrado em órgão competente, em se tratando de Sociedades 
Comerciais, e no caso de Sociedades por ações acompanhadas de documentos de 
eleição de seus administradores.  
 
c) Em se tratando de Sociedades Civis, Empresa ou Sociedade Estrangeira em 
funcionamento no país, cumprir o que determina os incisos IV e V do Artigo 28 da Lei 
8.666/93 e alterações.  
 
d) Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte e de Aceitação das Normas da Lei de Regência (Anexo IV). 
 
2.2.1Documentação comprobatória de Regularidade Fiscal 
:  
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou 
sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto da 
Licitação;  
c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, FIC, relativo ao domicílio ou 
sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 
Licitação;  
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da 
Licitante;  
e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
Licitante;  
f) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
Licitante;  
g) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (CND).  
h) Prova de Regularidade relativa ao FGTS;  
i) CND Trabalhista. 
 
2.2.2 Documentação comprobatória de Qualificação Técnica: 
 
a) Apresentar pelo menos 03 (trës) atestados emitidos por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando o fornecimento anterior, a contento, de mobiliários 
similares e realização dos serviços de marcenaria, ambos previstos no memorial 
descritivo, anexo I  
 

http://www.crn5.org.br/
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2.3 Os documentos exigidos neste capítulo poderão ser apresentados por qualquer 
processo de cópia, desde que autenticados por cartório ou na falta dessa autenticação, 
acompanhados dos originais, para comprovação da autenticidade pela Comissão de 
Licitação e demais licitantes presentes;  
 
3 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
3.1. Até o dia, horário e local indicados no preâmbulo do presente convite, o interessado 
deverá apresentar proposta comercial em uma via, digitada, datilografada ou manuscrita 
com tinta indelével, isenta de emendas, rasuras, ressalvas e entrelinhas que possam 
prejudicar o seu entendimento.  
 
3.2. A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado, contendo na parte 
externa, além do nome e endereço completo da licitante, os seguintes dizeres:  
 
AO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5ª REGIÃO- BA/SE (CRN5) 
CARTA CONVITE Nº 01/2017 
“PROPOSTA COMERCIAL” 
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE 
 
3.3. O CRN5 não se responsabiliza por propostas que, remetidas via correio ou outro 
meio de transporte, não chegar até a data e horários indicados no preâmbulo.  
 
4 DA ELABORAÇÃO E DO CONTEÚDO DAS PROPOSTAS  
 
4.1. A proponente deverá, além de outras informações que a seu critério entenda 
pertinente, incluir em sua proposta os seguintes dados:  
 
a) data, assinatura, bem como rubrica em todas as suas folhas adicionais.  
b) designação do número desta licitação;  
c) indicação do preço unitário e global para os materiais/serviços a serem fornecidos, em 
moeda nacional, expressos por algarismos;  
d) prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias da data de abertura;  
e) prazo de entrega do objeto conforme anexo III;  
f) declaração, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, que nos preços propostos 
estão incluídos todos os tributos, contribuições, taxas, fretes e quaisquer outras 
despesas que incidam sobre o objeto da licitação;  
g) declaração, no corpo da proposta, ou em escrito a parte, de total concordância com 
as condições estipuladas no presente instrumento convocatório. 
e) DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA QUE A ENTREGA E MONTAGEM DO 
MOBILIÁRIO ESTEJA FINALIZADA ATÉ O DIA 15 DE MAIO DE 2017, SOB PENA DE 
MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA EM 2% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 
f) O Proponente poderá apresentar proposta para ambos os itens constantes nos 
anexos I e II ou para apenas um deles. 
 

http://www.crn5.org.br/
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5 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS  
5.1. No local, e até a data e horário indicado, cada licitante deverá apresentar ao CRN5 
a sua proposta e documentos de habilitação em envelope(s) lacrado(s) e devidamente 
identificado, conforme exigido neste Convite;  
5.2. Quando da sessão de abertura, os envelopes das propostas e habilitação serão 
franqueados a todos os licitantes presentes que deverão rubricá-los, folha por folha, 
juntamente com o(s) servidor(es) do CRN5 membro(s) da Comissão de Licitação e 
responsável pela condução dos trabalhos;  
5.3. Deverá ser apresentada uma proposta por item licitado em envelope apartado, 
sendo assim, caso uma empresa licitante deseje apresentar proposta para todo o objeto, 
deverá diferenciar o envelope do primeiro item do envelope do segundo item, 
apresentando-os no mesmo momento já mencionado na presente, e em envelope 
lacrado. 
 
6  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
6.1.O julgamento das propostas será feito no mesmo dia da entrega dos envelopes. 
6.2. .Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e 
“Proposta” em um único momento, em face do exame da documentação e da 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos do Edital, os envelopes 
não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão de Licitação até data 
e horário, marcados para prosseguimento dos trabalhos.  
6.3. As propostas serão julgadas de acordo com o disposto no artigo 45, parágrafos 1o, 
inciso I e parágrafo 2° da Lei 8.666/93.  
6.4. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta 
ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas as ofertas de 
vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  
6.5. As microempresas e as EPPs terão tratamento diferenciado e condições especiais 
para a participação na presente Carta Convite, conforme Lei Complementar nº 123 de 14 
de Dezembro de 2006.  
 
7 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA  
 
7.1Serão desclassificadas as propostas que:  
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste convite;  
b) apresentem valores excessivos ou manifestamente inexequíveis;  
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento.  
7.2. Não serão considerados motivos de desclassificação, simples omissão ou 
equívocos formais da proposta, desde que sejam irrelevantes para o procedimento da 
licitação e não firam os direitos dos demais licitantes. 
 
8 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

http://www.crn5.org.br/
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O resultado da licitação será divulgado no site do CRN5 (www.cnr5.org.br – Portal da 
Transparência – Licitações), em ofício direcionado aos licitantes participantes, podendo 
também ser obtido pelos telefones (71) 3237-5652, (71) 98890-7018/ 7015  no horário 
das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas de terça a sexta-feira. 
 
9 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
 
Dos atos praticados pela Administração em decorrência do presente certame licitatório, 
cabem os recursos previstos no art. 109 da Lei no 8.666/93 e de acordo com o seguinte:  
9.1. Interposto o recurso, em qualquer fase da licitação, dele se dará ciência 
formalmente às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias 
úteis.  
9.2. O recurso deverá ser interposto ao Presidente da Comissão de Licitação e entregue, 
mediante protocolo, na Sede do CRN5, localizado no endereço constante do presente 
edital, de terças às sextas feiras das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas.  
9.3. O recurso poderá ser interposto via fax pelo número (071) 32450753, e-mail 
administracao@crn5.org.br dentro do prazo regulamentar, desde que a licitante 
apresente o respectivo original, na Sede do CRN5, respeitado o prazo de 2 (dois) dias 
corridos da data do término do prazo recursal.  
9.4. As razões do recurso deverão ser dirigidas ao Presidente do CONSELHO 
REGIONAL DE NUTRICIONISTAS, por intermédio da Presidência da Comissão de 
Licitação. A Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão ou fazer subir o 
recurso àquela autoridade, devidamente informado, para que dele se digne conhecer, 
em última instância, no sentido de dar-lhe provimento ou não.  
9.5. O recurso referente à fase de habilitação ou de classificação terá efeito suspensivo.  
9.6. Do ato praticado pela autoridade competente cabe recurso, nos termos da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993;  
9.7. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital 
não serão conhecidos.  
9.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento.  
 
10 DA ASSINATURA DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E CONDIÇÕES BÁSICAS:  
 
10.1. Após a adjudicação e homologação do resultado da presente licitação, o CRN5 e a 
adjudicatária firmarão o Contrato, cuja minuta constitui o Anexo III. 
10.2. Convocada, terá a adjudicatária o prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da 
data de seu recebimento, para restituir assinado por seu representante legal, o contrato, 
sob pena de aplicação da penalidade prevista no subitem  
 
11 DAS SANÇÕES  
 
11.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o instrumento contratual dentro 
do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, 

http://www.crn5.org.br/
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sujeitando-a a multa de 20% (vinte por cento) do valor global a ela adjudicado, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas neste instrumento, em seus anexos e na 
legislação pertinente.  
 
12 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  
 
No recebimento e aceitação do fornecimento efetuado, serão observadas, no que 
couberem, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93. O Prazo de 
entrega do objeto do presente certame devidamente concluído deverá ser de até 40 dias 
corridos após a homologação da licitação.  
 
O Local de entrega será na Delegacia de Itabuna, na Avenida Princesa Isabel, nº395, 
São Caetano, loteamento Hugo Kaufmann, condomínio Itabuna Trade Center, cidade de 
Itabuna estado da Bahia.CEP: 45.600.000. 
 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
13.1. A Dotação Orçamentária ocorrerá por conta da rubrica contábil CRN5 Nº 
6.2.2.1.1.02.01.03.001 
 
13.2 O CRN5 depositará o pagamento em conta corrente bancária da contratada, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento e conferência do material 
descrito no objeto deste edital, sendo obrigatória a apresentação da Nota fiscal 
correspondente em nome do contratante;  
 
14 DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DO CERTAME  
 
14.1 A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente 
justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a 
sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.  
 
15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
15.1A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
15.2. O CRN5 solicitará, em qualquer época ou oportunidade, as informações 
complementares que julgar necessárias.  
15.3. Não se permitirá a qualquer licitante solicitar a retirada de envelope ou 
cancelamento de proposta após a sua entrega.  
 
15.4. Integram o presente Convite: 
ANEXO I Memorial Descritivo Mobiliário e Serviço de Marcenaria. 
ANEXO II Memorial Descritivo Poltronas e cadeiras. 
ANEXO III Minuta do Contrato  
ANEXO IV Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa 
ou Empresa de Pequeno Porte e de Aceitação das Normas da Lei de Regência.  

http://www.crn5.org.br/
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ANEXO V – Declaração de não empregar menor 
 
15.5. No interesse do CRN5, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 
indenização poderá ser:  
a) adiada a abertura desta licitação;  
b) alteradas as condições do presente Convite, com fixação de novo prazo para sua 
realização.  
 
16 DOS CASOS OMISSOS  
 
Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo responsável pelo convite.  
 
 

Salvador, 16 de março de 2017. 
 

 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÃO – MEMORIAL ESCRITIVO MOBILIÁRIO E SERVIÇO DE MARCENARIA 
*O projeto será disponibilizado na integra para a empresa ganhadora. 
 

CRITÉRIO DE MEDIDAS UTILIZADO:   L.A.P. = LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 

 

ITEM QUANT. LOCAL ESPECIFICAÇÃO 
Modelo  Preço 

Unitário 

Preço Total 

A1 1 Recepção 

Balcão baixo com tampo, medindo 

0,70x0,50x0,50 (LxAxP), com uma 

gaveta (com chave) e um nicho, em 

MDF Medium Density Fiberboard), 

espessura 18mm, revestido em ambas 

as faces em laminado melamínico BP 

na cor madeirado claro, e acabamento 

de bordas em ABS. Gaveta com 

deslizamento em corrediça telescópica 

e puxadores tipo alça em metal e 

sapatas niveladoras.  
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Conferir medidas no local 

A2 1 Recepção 

Balcão sem porta e sem tampo, 

medindo 0,35x0,74x0,50 (LxAxP),  em 

MDF Medium Density Fiberboard), 

espessura 18mm, revestido em ambas 

as faces em laminado melamínico BP 

na cor madeirado claro, e acabamento 

de bordas em ABS e sapatas 

niveladoras. 

Conferir medidas no local 

   

A3 1 Recepção 

Mesa, medindo 1,60x0,78x0,50, 

(LxAxP),  em MDF Medium Density 

Fiberboard), espessura 36mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS, e sapatas niveladoras. 

Conferir medidas no local 

   

B1 1 Despensa 1 Balcão baixo com tampo, suspenso, 

medindo 0,40x0,70x0,35 (LxAxP), com 

uma porta de giro em MDF Medium 
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Density Fiberboard), espessura 18mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS. Portas sustentadas em 

dobradiças de pressão e puxadores tipo 

alça em metal. 

Conferir medidas no local 

B2 1 Despensa 1 

Armário alto suspenso, sem prateleiras, 

com suporte para vassouras, medindo 

0,40x1.50x0,35 (LxAxP), com uma porta 

de giro em MDF Medium Density 

Fiberboard), espessura 18mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS. Portas sustentadas em 

dobradiças de pressão e puxadores tipo 

alça em metal. 

Conferir medidas no local 

   

B3 1 Despensa 1 Armário alto suspenso, com 2 

prateleiras internas, medindo 

0,79x1,50x0,35 (LxAxP), com uma porta 
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de giro em MDF Medium Density 

Fiberboard), espessura 18mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS. Portas sustentadas em 

dobradiças de pressão e puxadores tipo 

alça em metal. 

Conferir medidas no local 

B4 01 Despensa 1 

Nicho medindo 0,40 x 0,25 x 0,35 em 

MDF Medium Density Fiberboard), 

espessura 18mm, revestido em ambas 

as faces em laminado melamínico BP 

na cor madeirado claro, e acabamento 

de bordas em ABS, 

   

C1 02 Despensa 2 

Armário alto, com 2 portas de giro e 5 

prateleiras internas, medindo 0,745 x 

2,30 x 0,42 (LxAxP),  em MDF Medium 

Density Fiberboard), espessura 18mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS, e sapatas niveladoras. 

Portas sustentadas em dobradiças de 
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pressão com puxadores tipo alça em 

metal. 

Conferir medidas no local 

C2 01 Despensa 2 

Armário baixo, suspenso, com 2 portas 

de giro, sem prateleira interna, medindo 

0,70 x 0,40 x 0,42 (LxAxP), em MDF 

Medium Density Fiberboard), espessura 

18mm, revestido em ambas as faces 

em laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS. Portas sustentadas em 

dobradiças de pressão e puxadores tipo 

alça em metal. 

Conferir medidas no local 

   

C3 01 Despensa 2 

Armário baixo, suspenso, com 1 porta 

basculante de abertura inversa, com 

prateleira interna, apoiada em vista de 6 

cm, medindo 0,70 x 0,42 x 0,42 

(LxAxP), em MDF Medium Density 

Fiberboard), espessura 18mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 
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bordas em ABS. Portas sustentadas em 

dobradiças de pressão e puxadores tipo 

alça em metal. 

Conferir medidas no local 

C4 01 Despensa 2 

Armário baixo, suspenso, sem porta, 

medindo 0,70 x 0,46 x 0,42 (LxAxP), 

com prateleira interna deslizante, com 

anteparo posterior e suporte frontal para 

extração, em MDF Medium Density 

Fiberboard), espessura 18mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS. Prateleira deslizante 

em corrediças invisível 

Conferir medidas no local 

   

D1 01 Sala Fiscal 

Armário baixo, suspenso, com 2 portas 

de giro, sem prateleira interna, medindo 

1,00 x 0,42 x 0,35 (LxAxP), em MDF 

Medium Density Fiberboard), espessura 

18mm, revestido em ambas as faces 

em laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 
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bordas em ABS. Portas sustentadas em 

dobradiças de pressão e puxadores tipo 

alça em metal. 

Conferir medidas no local 

D2 01 Sala Fiscal 

Nicho, suspenso, com fundo, medindo 

0,77 x 0,42 x 0,35 (LxAxP), em MDF 

Medium Density Fiberboard), espessura 

18mm, revestido em ambas as faces 

em laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS.  

   

D3 01 Sala Fiscal 

Balcão gaveteiro, sem tampo, com 4 

gavetas (02 com chaves), medindo 0,44 

x 0,77 x 0,55 (LxAxP), em MDF Medium 

Density Fiberboard), espessura 18mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS. Gavetas com 

deslizamento em corrediças 

telescópicas e puxadores tipo alça em 

metal e sapatas niveladoras.  
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Conferir medidas no local 

D4 01 Sala Fiscal 

Balcão, medindo 0,90x0,77x0,55 

(LxAxP), com uma gaveta com chave, 

com suporte porta-arquivo duplo para 

pasta-suspensa, e um nicho, em MDF 

Medium Density Fiberboard), espessura 

18mm, revestido em ambas as faces 

em laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS. Gaveta com 

deslizamento em suporte para pasta-

suspensa e puxadores tipo alça em 

metal e sapatas niveladoras.  

Tampo medindo 1770x570 (LxP ) em 

MDF Medium Density Fiberboard), 

espessura 18mm, revestido em ambas 

as faces em laminado melamínico BP 

na cor madeirado claro, e acabamento 

de bordas em ABS.  

Conferir medidas no local 

   

D5 01 Sala Fiscal Balcão sem tampo com 1 portas de 

giro, com 1 prateleira interna, medindo 
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0,43 x 0,77 x 0,55 (LxAxP), em MDF 

Medium Density Fiberboard), espessura 

18mm, revestido em ambas as faces 

em laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS. Porta sustentada em 

dobradiças de pressão e puxadore tipo 

alça em metal, com sapatas 

niveladoras. 

Conferir medidas no local 

D6 1 Sala Fiscal 

Mesa, medindo 1,17x0,78x0,65, 

(LxAxP),  em MDF (Medium Density 

Fiberboard), espessura 36mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS, e painel horizontal de 

travamento em MDF de 25mm com as 

mesmas características da mesa, com 

altura de 0,35. Mesa com sapatas 

niveladoras. 

Conferir medidas no local 
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E1.A 1 
Sala de 

Reunião 

Painel para TV  medindo 1,96 x 1,10 

(LxA), MDF (Medium Density 

Fiberboard), espessura 18mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS,   com 2 prateleiras em  

MDF (Medium Density Fiberboard), com 

espessura de 25mm, sendo uma 

medindo 1,96 x 0,35 (LxP) e a outra 

medindo 0,80 x 0,33 (LxP), com 

acabamento de borda em ABS, fixadas 

na parede com suportes invisíveis. 

Conferir medidas no local 

   

E1.B 1 
Sala de 

Reunião 

Balcão da TV medindo 1,96X0,75x0,42 

contendo um gaveteiro sem tampo com 

4 gavetas de dimensão 0,44x0,67x0,40 

+ um nicho com fundo medindo 1,52 x 

0,67 x 0,42 e o tampo 1,94x0,42, sendo 

todas as peças em MDF (Medium 

Density Fiberboard), espessura 18mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 
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bordas em ABS. Gavetas com 

deslizamento em corrediça telescópica 

e puxadores tipo alça em metal e 

sapatas niveladoras.  

Conferir medidas no local 

E2 1 
Sala de 

Reunião 

Armário tipo estante, medindo 1,24 x 

2,17 x 0,42, em MDF (Medium Density 

Fiberboard), toda com espessura 

18mm, revestido em ambas as faces 

em laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS composta pelas 

seguintes peças: 02 laterais medindo 

2,17 x 0,42 (AxP),  2 balcões de 

medidas 0,60 x 0,76 x 0,42 (LxAxP) 

com 2 portas de giro e 1 prateleira 

interna, + 1 tampo de 1,20 x 0,42 (LxP) 

painel de fundo, medindo 1,20 x 0,56 

(LxA), 1 nicho dividido em 3 espaços, 

medindo 1,20 x 0,42 x 0,42 (LxAxP) + 2 

armários aéreos com portas de giro 

medindo 0,60 x 0,42 x 0,40 (LxAxP) e 

tamponamento superior medindo 1,20 x 

0,42. 
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Conferir medidas no local 

E3 1 
Sala de 

Reunião 

Mesa, medindo 2,20x0,78x0,90, 

(LxAxP),  em MDF (Medium Density 

Fiberboard), espessura 36mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS, e painel horizontal de 

travamento em MDF de 25mm com as 

mesmas características da mesa, 

medindo 1,70x0,35.  

Esta mesa sairá de um lado, apoiada no 

balcão da TV, do outro será apoiada em 

um pé com as seguintes dimensões: 

0,10 x 0,75x0,50 (LxAxP), com sapatas 

niveladoras. 

Conferir medidas no local 

   

E4 1 
Sala de 

Reunião 

Armário canto falso medindo 0,86 

x0,74x0,55, sendo o painel fixo com 

largura de 0,46m e a porta de giro com 

0,40m de largura e uma prateleira 

interna, em MDF (Medium Density 
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Fiberboard), com espessura 18mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS. Portas sustentadas em 

dobradiças de pressão e puxadores tipo 

alça em metal e pés niveladores. 

Conferir medidas no local 

E4 1 
Sala de 

Reunião 

Armário com 2 portas de giro, sem 

tampo, medindo 0,83 x 0,74 x 0,55 com 

uma prateleira interna, em MDF 

(Medium Density Fiberboard), com 

espessura 18mm, revestido em ambas 

as faces em laminado melamínico BP 

na cor madeirado claro, e acabamento 

de bordas em ABS. Portas sustentadas 

em dobradiças de pressão e puxadores 

tipo alça em metal e pés niveladores. 

Tampo em em MDF (Medium Density 

Fiberboard), com espessura 18mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS, medindo 1,31 x 0,57 
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(LxP). 

Conferir medidas no local 

E4 4 
Sala de 

Reunião 

Balcão arquivo pasta suspensa, 

medindo 0,45 x 0,74 x 0,55, em MDF 

(Medium Density Fiberboard), com 

espessura 18mm, revestido em ambas 

as faces em laminado melamínico BP 

na cor madeirado claro, e acabamento 

de bordas em ABS,  com 2 suportes 

porta-arquivo para pasta-suspensa  

fixados em frente de gaveta. Gaveta 

com deslizamento em suporte para 

pasta-suspensa e puxadores tipo alça 

em metal e sapatas niveladoras.  

Tampo em em MDF (Medium Density 

Fiberboard), com espessura 18mm, 

revestido em ambas as faces em 

laminado melamínico BP na cor 

madeirado claro, e acabamento de 

bordas em ABS, medindo 2,21 x 0,57 

(LxP). 
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Conferir medidas no local 

 

ANEXO II 
 

ESPECIFICAÇÃO – MEMORIAL DESCRITIVO POLTRONAS E CADEIRAS 
*O projeto será disponibilizado na integra para a empresa ganhadora. 
 

MEMORIAL DESCRITIVO – POLTRONAS CADEIRAS 

 

CRITÉRIO DE MEDIDAS UTILIZADO:   L.A.P. = LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 

 

QUANT. UNIDADE LOCAL ESPECIFICAÇÃO 
Modelo  Preço 

Unitário 

Preço 

Total 

4 UN 

Recepção 

(2) 

Sala fiscal 

(2) 

Poltrona com pés em madeira, braços 

assentos e encosto em tecido 

sintético padrão seda sintética, cor 

branco perolizado, com dimensões 

aproximadas 0,50 x0, 88 x 0,55 (L x A 

x P). 
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7 UN 

Recepção 

(1) 

Sala fiscal  

( 1 ) 

Sala 

Reunião 

(5) 

Cadeira diretor giratória com braço, 

com regulagem de altura a gás, com 

base preta, assento e encosto em 

tecido de dimensões aproximadas 

0,45 X 0,95 X 0,45 (L x A x P). 
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ANEXO III 
 

Minuta do Contrato 
 
“TERMO DE CONTRATO CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5ª REGIÃO – CRN5, E A EMPRESA 
______________, OBJETIVANDO A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA A SEDE DO CRN5”. 
 
Ao........ dias do mês de ............. do ano de ......., nesta cidade,........................................, compareceram de um lado o CRN5, 
sediado à Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edif. Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador-Ba, CEP: 41.770-235 TEL: (71) 3237 – 5652, 
neste ato representado pela sua Presidente, Dra. Valquiria Agatte, doravante designado  
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ................................................. com sede, à Rua 
..................................., inscrita no CNPJ sob o nº ..................., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por 
..................................., e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação 
efetuada na licitação, modalidade CARTA CONVITE 01/2017 , pelo presente instrumento avençam um contrato, objetivando a 
aquisição de mobiliário para a sede do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região BA/SE (CRN5) situada à Rua Dr. José 
Peroba, n. 149, Edif. Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador-Ba, CEP: 41.770-235 TEL: (71) 3237 – 5652, conforme o detalhamento 
constante do Memorial Descritivo (Anexo I ) que é parte integrante deste ato convocatório para todos os fins.  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
O presente contrato, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA, tem por objeto a aquisição de mobiliário 
para a delegacia do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região – CRN5 situada Avenida Princesa Isabel, nº395, São 
Caetano, loteamento Hugo Kaufmann, condomínio Itabuna Trade Center, cidade de Itabuna estado da Bahia.CEP: 45.600.000, 
com sede à Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edif. Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador-Ba, CEP: 41.770-235 TEL: (71) 3237 – 5652, 
conforme o detalhamento constante do Memorial Descritivo que é parte integrante deste ato convocatório para todos os fins.  
PARÁGRAFO ÚNICO  
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade requeridas.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO  
O objeto deste contrato deverá ser entregue e montado em até 40 (quarenta) dias corridos, contados da data da assinatura do 
presente instrumento, conforme as condições estabelecidas no Anexo I, Memorial Descritivo, bem como projeto arquitetônico 
partes integrante desta avença.  
 
 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  
 
A entrega do objeto deste contrato deverá ser feita na Delegacia do CRN5 à Avenida Princesa Isabel, nº395, São Caetano, 
loteamento Hugo Kaufmann, condomínio Itabuna Trade Center, cidade de Itabuna estado da Bahia. CEP: 45.600.000, correndo 
por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, montagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento e montagem.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  
 
A entrega e montagem do mobiliário deverão ser feita em conformidade com o horário estabelecido pelo condomínio do edifício 
para tais atividades.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:  
I. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
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II. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;  
III. Se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação, ou rescindir a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis;  
IV. Na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do CONTRATANTE, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  
 
O recebimento dos equipamentos fica condicionado à comprovação das características técnicas, condições de fornecimento e 
garantia, conforme especificações técnicas constantes do Anexo I (Memorial Descritivo), Projeto arquitetônico e proposta da 
CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  
 
Todos os materiais elencados deverão apresentar as Características técnicas necessárias para suprir as normas emitidas pela 
ABNT, no que se refere à ergonomia e segurança.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, DA GARANTIA E  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
 
O Contrato terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos do inc. II do §1º do art. 57 da Lei 8666.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO  
 
A CONTRATADA obriga-se a fornecer e instalar o objeto deste contrato com garantia de 12 (doze) meses (anexar ao Contrato o 
Termo de Garantia) contra eventuais defeitos de fabricação, de acordo com a sua proposta, a contar do recebimento definitivo do 
objeto deste contrato.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO  
 
Durante o prazo de vigência da garantia, a CONTRATADA deverá prestar assistência técnica consistente em substituição, sem 
ônus para a CONTRATANTE, das partes ou peças defeituosas, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
mobiliários, da seguinte forma:  

a) Os serviços de reparo serão executados no local de uso dos mobiliários ou, na impossibilidade, no Centro de Manutenção 
do Fornecedor, ou outro autorizado pela CONTRATADA;  

b) O prazo máximo para chegada do técnico ao local de instalação e reparo dos mobiliários, contado a partir da chamada e 
dentro do período de disponibilidade, é de 03 (três) dias úteis; 

c) O período de disponibilidade para chamada dos serviços de manutenção dos mobiliários é de 08 (oito) horas por dia, de 
segunda a sexta feira das 09:00 às 17:00 horas, exceto feriados.  

 
PARÁGRAFO TERCEIRO  
 
Durante o período de vigência da garantia técnica, se houver necessidade de retirada dos mobiliários para reparos em laboratório, 
a CONTRATADA deverá disponibilizar imediatamente outro mobiliário compatível. 
  
PARÁGRAFO QUARTO  
 
Quando o reparo do mobiliário ultrapassar o prazo de 30 (trinta) dias corridos, o mesmo deverá ser substituído definitivamente por 
outro, iniciando um novo período de garantia a partir de seu recebimento definitivo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
O pagamento será efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura, após a 
conferência/recebimento dos mobiliários por um funcionário indicado pelo CRN5. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  
 
A fatura que apresentar incorreções será devolvida ao emitente e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua 
apresentação válida, contado da data de entrada da nota fiscal/fatura, na sede do CRN5 à vista do termo de recebimento definitivo 
dos serviços.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  
 
O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E DO RECURSO 
  
O valor total do presente contrato é de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) , e correrá por conta da rubrica contábil CRN5 n° 
6.2.2.1.1.02.01.03.001 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
O valor contratado permanecerá fixo e irreajustável 
. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
 
Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste instrumento e seus anexos, e daquelas estabelecidas em lei, cabe:  
 
À CONTRATADA:  
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a) Designar, por escrito, o empregado responsável pela resolução de eventuais ocorrências durante a execução deste 
contrato, relativas à assistência técnica dos bens adquiridos;  

b) Atender, prontamente, no prazo estabelecido na Cláusula Quarta, o chamado da CONTRATANTE para assistência técnica 
corretiva;  

c) Responsabilizar-se integralmente, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, pela reparação, a expensas da Contratada, de qualquer defeito decorrente da montagem ou 
características do próprio objeto deste contrato; 

d) Designar, por escrito, no ato da assinatura do contrato, preposto(s) que tenha(m) poder(es) para resolução de possíveis 
ocorrências durante a execução deste contrato;  

e) Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de 
propriedade da CONTRATANTE;  

f) Cumprir as posturas do município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na entrega e montagem do 
objeto;  

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;  

h) Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na execução do contrato;  
i) Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços;  
j) Comunicar imediatamente qualquer alteração ou irregularidade ocorrida com o material, equipamentos ou pessoas 

relacionadas à CONTRATANTE; 
k) Responsabilizar-se legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos contraídos com quem quer que seja, 

para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e 
outros afins, não estando a CONTRATANTE vinculada a qualquer título, nem mesmo subsidiariamente;  

l) Responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na 
execução do objeto deste Contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou seu preposto;  

m) Na hipótese do item anterior, a CONTRATANTE poderá reter pagamentos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos 
verificados, até a solução da pendência;  
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n) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços de montagem que, porventura, sejam executados com vícios ou defeitos, 
em virtude de ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, que deverão ser DESMONTADOS e refeitos, sem ônus para o Contratante e sem implicar em alteração 
do prazo contratual;  

o) Arcar com as despesas decorrentes de acidentes de trabalho, não cobertas por seu seguro;  
p) Assumir a responsabilidade e o risco pelos atos praticados com negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão e atos 

ilícitos de seus empregados ou de terceiros, bem como, por acidentes de qualquer natureza, com materiais ou 
equipamentos, que possam atingir seus empregados ou terceiros;  

q) Manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, assumindo toda a 
responsabilidade, por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venha a ocorrer;  

r) Responsabilizar-se pela execução do objeto deste Contrato e pelos serviços executados por terceiros sob sua 
administração 

 
À CONTRATANTE 
 

a) Indicar, formalmente, o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual;  
b) Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações, 

promovendo o bom entendimento entre seus servidores e os empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações 
estabelecidas neste termo;  

c) Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitados, que 
digam respeitos à natureza dos serviços contratados;  

d) Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste contrato;  
e) Exercer a fiscalização dos serviços.  
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CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO  
CONTRATANTE  
 
O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos na Lei Federal nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO  
A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 
da Lei Federal de 8.666/93.  
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exclui nem reduz a completa responsabilidade da CONTRATADA pela 
inobservância de qualquer obrigação assumida.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS  
 
É defeso à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua cessão ou transferência, total 
ou parcial.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.  
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do 
contrato. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO  
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Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente Contrato, respeitadas as disposições 
da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS  
Fica ajustado, ainda que:  
 
I. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos: 
 
a) o Edital de CARTA CONVITE 01/2017 e seus anexos;  
b) a PROPOSTA apresentada pela CONTRATADA;  
 
II Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal n.º 8.666 de  
21/06/1993, com as alterações posteriores.  
 
III Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da 
Comarca da Capital do CRN5.  
 
E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma 
que lido e achado conforme pelas PARTES, vias por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das 
testemunhas abaixo identificadas.  
 
Pela CONTRATANTE:  
 
 
Presidente do CRN5  
 
 

http://www.crn5.org.br/


 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5ª REGIÃO 

BA - SE 

Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edif. Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador-Ba 

CEP: 41.770-235 TEL: (71) 3237 – 5652; Site: www.crn5.org.br; e-mail – crn5@crn5.org.br 

 

Diretora Tesoureira do CRN5  
 
 
Pela CONTRATADA:  
 
 
Representante(s) Legal da empresa  
 
 
TESTEMUNHAS:  
 
Nome:  
CPF:  
 
Nome:  
CPF:  
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ANEXO IV 
 

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte e de Aceitação das Normas da Lei de Regência Convite nº 01/2017 

 
 
A Empresa __________, inscrita no CNPJ/MF sob o n. ......., sediada na rua ......, por seu representante legal ao final assinado, 
declara para todos os fins de direito, especialmente para o fim de participação na licitação em epígrafe, que enquadra-se no 
regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006.  
 
Declara, ainda, sob as penas da lei, que está de acordo com as disposições da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 
2006 e que não incorre nas situações de impedimentos previstos na mesma.  
 
Local e data  
Assinatura e documento de identificação  
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ANEXO V 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR 
 
 
A Empresa........(razão social do licitante), sediada à .........(endereço completo do licitante), inscrita no CNPJ sob nº .........., 
participante do Convite 2/2013 promovido pelo CRN5, declara sob as penas da lei e para fim do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666/93, que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para realização de trabalhos 
noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  
 
Local, dia, mês, ano. 
 
Assinatura do representante legal do declarante e CPF nº  
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