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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 

Termo de Homologação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022, 25 de julho de 2022, PROCESSO Nº 23282.000280/2022-56

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, HOMOLOGA e
ADJUDICA a Concorrência nº 01/2022 conforme o Processo nº 23282.000280/2022-56, que tem como
objeto: Concessão de uso remunerado do espaço físico para exploração da cantina do IFBA Campus Porto
Seguro, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado anualmente, a critério da Administração,
baseado no art 57 da lei de licitação 8.666/93

Descrição do Item: Concessão onerosa de uso do espaço físico (70 m2) destinado ao funcionamento
da cantina do IFBA Campus Porto Seguro. Atender a comunidade discente, servidores e terceirizados do
IFBA/CAMPUS PORTO SEGURO, mediante exploração econômica do espaço físico objeto dessa licitação,
na linha de fornecimento de lanches com cardápios variados. O serviço de refeições deverá ser fornecido
pela CONCESSIONÁRIA devendo ser disponibilizado em umas das modalidades: executivo, prato feito ou
comida a quilo. Ambos os serviços deverão estar em conformidade com o que determina as normas da
Vigilância Sanitária Municipal, nos dias e horários de funcionamento da Instituição e conforme Termo de
Referência (anexo I).

Qtde.: 12 meses prorrogáveis conforme Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Unidade: meses

Situação: Homologado/Adjudicado para: CHURRASCARIA ESPETO DE BOI
LTDA, CNPJ: 25.064.172/0001-50, pelo valor mensal do aluguel em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) já
acrescido de 25% referente ao consumo de energia elétrica e de água. Maior oferta/lance.

Valor Anual Global de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), contemplando o pagamento pelo uso do
espaço físico da cantina, bem como os gastos estimados com energia e água utilizados no espaço pela
licitante durante a execução do contrato

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

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS DE MATOS RODRIGUES, Diretor do
Campus, em 27/07/2022, às 14:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2417451 e o código CRC D47686D2.
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