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TERMO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO Nº 05/2018
A Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, Estado do Paraná, faz saber, visando
premiar a transparência e a publicidade de seus atos, bem como proporcionar a todos os
interessados igualdade de condições no fornecimento de serviços/produtos a este ente público, que
esta tramitando processo para aquisição do seguinte produto:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
DE LANCHES, a serem servidos de acordo com as especificações, quantitativos previsto neste
termo e em conformidade com a demanda da Câmara Municipal de Planalto PR.
DA JUSTIFICATIVA: Essa solicitação se faz necessária para dar atendimento a
demanda da Câmara Municipal de Planalto, quando da realização de sessões ordinárias e
extraordinárias, reuniões das Comissões, Audiências Públicas, palestras, campanhas, apresentação
de projetos, e demais eventos organizados por esta entidade.
CRITÉRIO PARA CONTRATAÇÃO: Menor preço por item.
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela em anexo:
ITEM UNIDADE QUANTIDADE DESCRIÇÃO
VALOR
VALOR
UNITÁRIO TOTAL
01
Und
25
Cuca recheada diversos
sabores.
02
Kg
15
Bolo salgado
03

Kg

28

04

Kg

28

05

Und

800

06
07

Cento
Cento

14
10

08
09

Und
Und

900
1000

Nega
maluca
com
cobertura
Bolo diversos sabores
com cobertura
Pão de queijo médio
Rissoles pequenos
Pasteis diversos sabores
pequenos
Sanduiche natural médio
Bolinho grostoli (cueca
virada) com cobertura

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato, ou
até exaurir-se o objeto deste termo de referência.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O prazo para a entrega do objeto será de no
máximo 01 (uma) hora, de antecedência ao evento. A entrega dar-se-á parcelada, conforme a
demanda da Câmara Municipal de Planalto. O local de entrega dos itens será indicado pela
CONTRATANTE à CONTRATADA, com pelo menos 08 (oito) horas, de antecedência ao
evento, de acordo com a programação do mesmo.
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FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a
entrega do objeto, com apresentação da respectiva nota fiscal.
A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas
correções. Nesse caso, o prazo de que trata item começará a fluir a partir da data de apresentação
da nota fiscal/fatura corrigida.
Outrossim, convoca a todos os interessados a apresentarem proposta financeira
(orçamento), para fornecimento do referido produto.
Referida proposta deverá ser apresentada em documento da Empresa interessada, contendo
o número do CNPJ e assinatura do administrador proprietário, podendo ser entregue em mãos
junto a Secretária da Câmara Municipal de Planalto e/ou encaminhada via e-mail
camaraplanalto@hotmail.com até a data de 21 de fevereiro de 2018.
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