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TERMO DE RECEBIMENTO  
 

REPETIÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO 

 
CARTA-CONVITE Nº 01/2016 

 

 

NOME: ________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO: ___________________________________________________________ 

 

CPF: __________________________________________________________________ 

 

TELEFONE: (______) ____________________________________________________ 

 

FAX: (______) __________________________________________________________ 

 

E-MAIL: _______________________________________________________________ 

 

 

Recebi do Conselho Federal de Medicina Veterinária cópia da Carta-Convite nº 

01/2016, a ser realizada às 10h do dia 17/05/2016, na sede do CFMV, situada no SIA 

Trecho 06, Lotes 130 e 140, Brasília/DF. 

Esta nova convocação visa atender à Súmula nº 248 do TCU, haja vista que compareceu apenas 
um interessado na sessão pública realizada no dia 04 de maio de 2016, às 10h. 

Brasília, _____de _____________ 2016. 

 

_____________________________________ 

Assinatura 
 

 

Comissão Permanente de Licitação do CFMV 

Carta-Convite nº 01/2016 

Processo Administrativo CFMV nº 2504/2016 

E-mail: comissaodelicitacao@cfmv.gov.br 

Telefone: (61) 2106-0400 / Fax: (61) 2106-0485 

 
* Preencher esta via e encaminhar devidamente assinada 

mailto:comissaodelicitacao@cfmv.gov.br
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CARTA-CONVITE Nº 01/2016 
 

REPETIÇÃO DO ATO DE CONVOCAÇÃO 

 

  

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA -   

CFMV, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela 

Portaria CFMV nº 59, de 21/12/2015, leva ao conhecimento dos interessados que, na 

forma da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, 

realizará licitação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

mediante as condições estabelecidas nesta Carta-Convite e seus Anexos. 

 

 

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

"DOCUMENTAÇÃO" E "PROPOSTA” 

 

 

LOCAL Sede do CFMV, no SIA Trecho 06, Lote 130 e 140, Brasília/DF 

DATA 17 de 05 de 2016. 

HORÁRIO 10:00 (horário de Brasília) 

 

INTEGRAM ESTE ATO CONVOCATÓRIO OS SEGUINTES ANEXOS: 

 

ANEXO I – Termo de Referência. 

ANEXO II – Carta de Credenciamento. 

ANEXO III – Modelo de Declaração nos Termos do inciso XXXIII, do art. 7º da 

Constituição Federal. 

ANEXO IV – Modelo de Outras Declarações. 

ANEXO V – Modelo de Proposta Comercial. 

ANEXO VI – Minuta de Contrato. 
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1.  DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de profissional em nutrição, com 

vistas à elaboração e renovação mensal de cardápios (almoço e lanche), para 

aproximadamente 80 (oitenta) pessoas, conforme discriminado no Termo de Referência, 

Anexo - I do edital. 

 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. A despesa decorrente deste objeto está prevista na Rubrica nº 

6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 (Serviços Técnicos Profissionais - PF) do plano de contas em 

vigor. 

 

 

3. DO VALOR ESTIMADO  

 

3.1. O valor mensal estimado é de R$ 2.642,15 (dois mil seiscentos e quarenta e dois 

reais e quinze centavos), sendo o valor global para o período de 12 (doze) meses de R$ 

31.705,80 (trinta e um mil setecentos e cinco reais e oitenta centavos). 

 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

4.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes de 

habilitação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório do Convite.  

 

4.2. Caberá ao Presidente da CPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas.  

 

4.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização 

do certame.  

 

4.4. Não será conhecido pedido de impugnação interposto fora do prazo legal. 

 

4.5. Nos termos do § 1º do art. 41 da Lei nº 8.666/93, qualquer cidadão é parte legítima para 

impugnar esta Carta-Convite por irregularidades na aplicação da referida Lei, devendo 
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protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data de abertura dos envelopes de 

habilitação. 

 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar desta Licitação profissionais HABILITADOS na área de 

Nutrição que explorem essa atividade e que comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos para o desempenho das funções referidas no objeto deste Convite, 

conforme item 3.3 do Termo de Referência, Anexo I. 

 

5.1.1. Também poderão participar interessados, que manifestarem seu interesse com 

antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data de apresentação das propostas, 

desde que também atendam a todas as exigências constantes desta Carta-Convite e 

seus Anexos. 

5.1.2. O licitante poderá participar do certame através de um representante legal, 

mediante procuração com poderes para intervir nas fases de procedimento licitatório, 

e deverá ser entregue separado dos envelopes “Documentação” e “Proposta” no 

momento da abertura dos envelopes, juntamente com o documento de identificação. 

 

5.1.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

 

5.1.4. Caso o licitante solicite autenticação dos documentos pela CPL, deverá 

comparecer ao CFMV até o dia útil anterior à data marcada para sessão 

pública, entre 08h30 às 11h30 e 13h30 às 16h:30. 

 

5.1.4.1. Excepcionalmente, caso a licitante apresente os documentos relativos a 

habilitação (envelope 1) sem a devida autenticação, a CPL fará sua validação 

no momento da sessão, desde que seja apresentado os originais.  

 

5.2. Fica vedada a participação de: 

 

5.2.1. Profissionais sem registro no respectivo Conselho ou que tenham algum tipo de 

restrição no Conselho Regional de Nutrição; 

 

5.2.2. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo art. 

9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

 

5.2.3. Pessoa que esteja irregular com a Situação Cadastral do CPF; 
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5.2.4. Pessoa com pendência com Certidão Negativa Débitos – Secretária de Estado e 

Fazendo do Distrito Federal – SEF/DF. 

5.2.5. Pessoas declaradas inidôneas. 

 

 

6. DA VISTORIA 

 

6.1. Não se exigirá para efeitos de habilitação que a licitante realize vistoria no local da 

execução dos serviços. 

 

6.2. Caso o profissional tenha interesse em comparecer ao local de execução para uma 

avaliação mais precisa dos serviços que serão executados, poderá realizar agendamento da 

visita com a Sra. Mailla ou Cláudio, responsáveis pelo setor, no telefone (61) 2106-0486 ou 

2106-0450. 

 

 

7. DAS FASES DO CERTAME 

 

7.1. A Carta-Convite será procedida das seguintes fases: 

 

7.1.1. 1ª Fase - Entrega dos envelopes; 

7.1.2. 2ª Fase - Do Credenciamento; 

7.1.2. 3ª Fase - Abertura dos envelopes e Julgamento da habilitação;  

7.1.3. 4ª Fase - Abertura e Julgamento da proposta;  

7.1.4. 5ª Fase - Homologação do procedimento;  

7.1.5. 6ª Fase - Adjudicação pelo menor preço global.  

 

8. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

  

8.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste instrumento, os interessados deverão 

entregar simultaneamente 02 (dois) envelopes sendo um de “DOCUMENTAÇÃO” e outro da 

“PROPOSTA COMERCIAL”, devidamente identificados conforme descrito abaixo: 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

CARTA-CONVITE Nº 01/2016 

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA LICITANTE) 

 



 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

SIA -  Trecho 6 – Lotes 130 e 140 – Cep: 71205-060 – Brasília/DF 

E-mail: cfmv@cfmv.gov.br – Home page: www.cfmv.gov.br 

Tel: (61) 2106-0400 – Fax: (61) 2106-0444 

6 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

CARTA-CONVITE Nº 01/2016 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA LICITANTE) 

  

8.2. Caso os interessados não queiram participar da sessão de abertura, admitir-se-á a 

remessa dos envelopes de “DOCUMENTAÇÃO” e de “PROPOSTA COMERCIAL” via correio 

ou qualquer outro sistema de envio, desde que entregues até a data e hora previstas para 

realização do certame, no endereço do CFMV, devendo constar, FORA DOS 

ENVELOPES de habilitação e de proposta, as seguintes documentações:  

 

a – Carta de Credenciamento, conforme anexo II. 

 

b - Cópia autenticada da cédula de identidade (RG); 

 

c – cópia autenticada do CPF; 

 

d - Cópia autenticada do comprovante de domicílio/residência, em nome da 

pessoa. 

 

8.3. No caso da remessa via Correios ou qualquer outro sistema de envio, os 02 (dois) 

envelopes deverão estar devidamente lacrados, e deverão ser remetidos dentro de um 

único invólucro opaco, identificado conforme abaixo: 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

CARTA-CONVITE Nº 01/2016 

SIA – TRECHO 6 – LOTES 130 E 140 

BRASÍLIA/DF – 71205-060 

 

8.4. É de inteira responsabilidade do remetente a integridade ou a entrega em tempo hábil 

dos envelopes de documentação e proposta comercial remetidos ao Conselho Federal de 

Medicina Veterinária - CFMV, encaminhados por via postal ou qualquer outro sistema de 

envio. 
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9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

9.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes, contendo os Documentos de 

Habilitação e as Propostas de Preços será dirigida pelo Presidente da CPL do CFMV e 

realizada de acordo com a Legislação vigente e em conformidade com esta Carta-Convite e 

seus Anexos, no dia, hora e local já pré-determinados.  

 

9.2. Aberta a sessão, a Licitante ou seu representante legal entregará à CPL a 

documentação exigida para o credenciamento, e em envelopes separados, a 

“DOCUMENTAÇÃO” e a “PROPOSTA COMERCIAL". 

 

9.3. Declarado o encerramento para recebimento de envelopes, de acordo com o horário 

constante do preâmbulo, nenhum outro será aceito. 

 

9.4. Posteriormente, os envelopes serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente 

de Licitação e pelos licitantes presentes, sendo iniciado o credenciamento dos 

representantes das Licitantes presentes, devendo ser apresentada a CARTA DE 

CREDENCIAMENTO, conforme anexo II.  

 

9.5. Dando sequência, será realizada a abertura dos envelopes dos Documentos de 

Habilitação, onde serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL e pelos licitantes presentes. 

 

9.6. Em seguida, será realizado a verificação de eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de situações que impeçam a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante as seguintes consultas: 

 

a) Comprovante de Situação Cadastral do CPF, podendo ser retirado no 

seguinte endereço: www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes /ATCTA/cpf/ 

ConsultaPublica.asp; 

 

b) Certidão Negativa Débitos – Secretária de Estado e Fazendo do Distrito 

Federal – SEF/DF, podendo ser retirado no seguinte endereço: 

http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449; 

 

c) Conferência na composição da Diretoria e na lista de quadro de 

funcionários do CFMV, constante de seu Portal, a fim de certificar eventual 

participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes%20/ATCTA/cpf/%20ConsultaPublica.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes%20/ATCTA/cpf/%20ConsultaPublica.asp
http://www.fazenda.df.gov.br/area.cfm?id_area=449
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d) Lista de Inabilitados/Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União 

– TCU - http://portal.tcu.gov.br/comunidades/responsabilizacao-publica/ 

licitantes-inidoneas. 

 

9.7. Constatada a existência de qualquer um dos motivos elencados nos itens previstas no 

item 9.6., a Comissão declarará o licitante como inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

 

9.8. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a 

se reunir, informando os licitantes. 

 

9.8.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os 

licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder da CPL, até que 

seja concluída a fase de habilitação. 

 

9.9. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 

depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou 

da decisão desfavorável do recurso. 

 

9.10. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 

02 – (Proposta de Preços) poderão ser abertos na mesma sessão, desde que todos os 

licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 

especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

 

9.11. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 

recorrer, o Envelopes n° 02 – (Proposta de Preços) serão mantidos invioláveis até a 

posterior abertura. 

 

9.12. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 

licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente 

ou só conhecidos após o julgamento. 

 

9.13. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão julgadas, conforme itens 11 e 

12 desta Carta-Convite. 

 

9.14. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a 

http://portal.tcu.gov.br/comunidades/responsabilizacao-publica/%20licitantes-inidoneas
http://portal.tcu.gov.br/comunidades/responsabilizacao-publica/%20licitantes-inidoneas


 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Medicina Veterinária 

SIA -  Trecho 6 – Lotes 130 e 140 – Cep: 71205-060 – Brasília/DF 

E-mail: cfmv@cfmv.gov.br – Home page: www.cfmv.gov.br 

Tel: (61) 2106-0400 – Fax: (61) 2106-0444 

9 

apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram 

ou desclassificaram. 

 

9.16. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 

 

10. DOS DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 1 

 

10.1. Os licitantes deverão apresentar no ENVELOPE Nº 1, devidamente lacrado, os 

documentos relacionados a seguir: 

 

10.1.1. Relativos à Habilitação: 

 

a) Cópia autenticada da cédula de identidade ou equivalente. 

 

b) Cópia autenticada do CPF. 

 

c) Cópia autenticada do comprovante de residência. 

 

d) Cópia autenticada do Comprovante de quitação ou Certidão Negativa 

atualizada do respectivo Conselho de Classe. 

 

10.1.2. Relativos à Qualificação Técnica: 

 

a) Cópia autenticada do diploma de graduação em nutrição emitida por 

instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC; 

 

b) Cópia autenticada do Registro no Conselho Regional de Nutrição; 

 

c) Cópia autenticada da Certidão de Regularidade do Conselho Regional de 

Nutrição ou equivalente; e 

 

d) Comprovação de experiência mínima de 01 (um) ano em cozinha industrial 

e em elaboração de cardápios.  

 

10.1.3. Deverá ser apresentado ainda as seguintes declarações:  
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10.1.3.1. Declaração nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da C.F, 

conforme modelo sugerido no Anexo III. 

 

10.1.3.2. Declarações, conforme modelo constante do Anexo IV. 

 

10.2. A comprovação de experiência prevista na alínea “d”, do item 10.1.2., poderá ser 

demonstrada da seguinte forma: 

 

10.2.1. apresentação de cópia autenticada de carteira de trabalho; 

 

10.2.2. cópia autenticada de contrato de trabalho firmado entre pessoa jurídica de 

direito público ou privado; 

 

10.2.3. declaração/atestado emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove que a profissional realizou serviços compatíveis com o objeto desta 

Carta-Convite.  

 

10.3. Caso seja apresentado como comprovação de qualificação técnica a 

declaração/atestado emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, deverá conter 

na declaração a descrição dos serviços prestados, o nome, endereço e telefone do 

responsável pela emissão da declaração, para que a CPL possa fazer possíveis diligências, 

se assim for caso.  

 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – ENVELOPE Nº 2 

 

11.1. A abertura e julgamento das propostas comerciais poderão ser no mesmo dia da 

habilitação, desde que registrado em ata a renúncia expressa dos licitantes ao direito de 

interposição de recurso de habilitação ou inabilitação. 

 

11.2. O licitante deverá apresentar no Envelope nº 02 a proposta de preços, devidamente 

preenchida na forma do Anexo V. 

 

11.2.1. Será considerada vencedora a proposta que, atendidas todas as exigências do 

Convite, oferecer o MENOR VALOR GLOBAL, considerando os valores indicados 

até duas casas após a vírgula. 

 

11.2.2. No preço proposto para o objeto deverão estar inclusas todas as despesas, bem 

como outros valores de natureza direta ou indireta, necessários à plena execução do 

objeto da licitação, não sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras 

despesas.  
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11.2.3. O conteúdo das propostas não poderá ser alterado, salvo com relação às falhas 

formais, assim consideradas pela Comissão de Licitação. 

 

11.2.4. Os erros aritméticos serão corrigidos automaticamente pela Comissão de 

Licitação, bem como as eventuais divergências entre o preço unitário e o total 

ofertados para os itens que compõem o objeto licitado, prevalecendo sempre o 

primeiro. 

 

11.2.5. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de início da 

sessão pública de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, estabelecida 

no preâmbulo deste Ato Convocatório. 

 

11.2.5.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

11.3. Em qualquer das fases faculta-se ao licitante a interposição de recursos nos termos do 

art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

11.4. O resultado final do julgamento será comunicado aos licitantes, iniciando-se a 

contagem do prazo recursal no primeiro dia útil após a comunicação. 

 

12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

 

12.1. As propostas de preço serão analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por 

ordem crescente de valores corrigidos. 

 

12.2. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com as instituições 

contidas no inciso I, parágrafo 1º, do artigo 45 (menor preço), e o artigo 48, da Lei nº 

8.666/93, sendo desclassificadas as propostas que não atendam às exigências desta Carta-

Convite.  

 

12.3. Em atendimento da Súmula nº 248 do TCU, que diz: "Não se obtendo o número legal 

mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-

se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessadas, ressalvadas as 

hipóteses previstas no parágrafo 7º do art. 22 da Lei nº 8.666, de 1993", poderá ser feita a 

repetição do ato convocatório. 

 

12.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes, prazo de 03 (três) dias úteis, a 
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contar da data do comunicado do resultado, para apresentação de nova documentação ou de 

outras propostas, escoimadas das causas que redundaram na inabilitação ou na 

desclassificação. 

 

13. DOS OUTROS PROCEDIMENTOS   

 

13.1.  No caso de empate entre duas ou mais pessoas interessadas, o desempate será 

realizado por meio de um o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão 

convocados. 

 

13.1.1. O sorteio será feito por meio de inclusão em cédulas dos nomes dos 

licitantes empatados, sendo que estas cédulas serão colocadas em urna fechada, da 

qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e 

assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os 

licitantes então empatados. 

 

13.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as 

convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

 

13.2. A Comissão de Licitação fixará o resultado do julgamento das propostas no portal do 

CFMV e comunicará diretamente aos interessados. 

 

13.3. Decorrido o prazo recursal, o resultado do julgamento será homologado e adjudicado 

pela autoridade competente. 

 

13.4. A autoridade competente do CFMV adjudicará o objeto ao Licitante, cuja proposta 

atender em sua essência aos requisitos do presente Edital, e também, for a de menor preço, 

após correções eventuais, desde que demonstrada sua viabilidade de execução.  

 

13.5. Se a licitante vencedora do certame não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, a Administração poderá convocar as remanescentes, na ordem de 

classificação, para executá-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 

convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da 

Lei 8.666.93. 
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14. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

14.1. Depois de homologado o resultado desta Carta-Convite e adjudicado o objeto à 

licitante vencedora, convocar-se-á a vencedora por meio de Ofício, para assinatura do 

contrato, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis do recebimento do expediente, sob pena 

de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento e em 

lei. 

 

14.1.1 O prazo supracitado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 

aceito pela administração. 

 

14.1.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a 

assinatura do Contrato, o CFMV poderá encaminhá-lo à licitante, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio que achar necessário, 

para que seja assinada e devolvida no prazo do item 14.1, a contar da data de seu 

recebimento. 

 

14.1.2. Quando o licitante convocado não assinar a contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocado outro licitante para assinar o contrato, após 

negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 

obedecida à ordem de classificação, conforme estabelece o § 2º do art. 64 da Lei 

8.666/1993. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES 

 

15.1.  Das obrigações da Contratada: 

 

15.1.1. Além das resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93, e demais normas 

pertinentes, são obrigações da licitante as cláusulas previstas no item 6 do Termo de 

Referência (Anexo I) e na CLÁUSULA VI da minuta do contrato (Anexo V). 

 

15.2. Das obrigações do Contratante: 

 

15.2.1. Além das resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93, e demais normas 

pertinentes, são obrigações do CFMV: 

 

a) Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços contratados e do 

comportamento do licitante vencedor, não importando em modificação da 
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responsabilidade única, integral e exclusiva daquele no que concerne ao serviço 

contratado e às suas conseqüências e implicações, próximas ou remotas. 

 

b) Efetuar os pagamentos devidos nas condições e termos indicados nesta Carta-

Convite. 

 

c) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva prestação dos serviços contratados e o 

seu recebimento nos termos dos art. 73 e 74, III, Lei nº 8.666/93, se for o caso. 

 

d) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial, aplicação de sanções e alterações dele. 

 

e) Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante 

vencedor. 

 

16.  DAS SANÇÕES 

 

16.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, caracteriza o descumprimento total 

da obrigação assumida, podendo ser aplicada multa de até 20% (vinte por cento) sobre o 

valor total adjudicado, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

16.2. Em caso de atraso injustificado, inexecução total ou parcial do objeto da Carta-

Convite nº01/2016, o CFMV, garantido o contraditório a ampla defesa, poderá aplicar à 

licitante vencedora as seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

 

II - Multa moratória de: 

 

a - 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor global do 

contrato, por dia de atraso não justificado dos prazos estabelecidos neste 

instrumento, contada desde o primeiro dia de atraso na execução, até o 

limite de 5% (cinco por cento); 

 

b - 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, quando o atraso 

for superior a 10 (dez) dias, limitado até o 13º (décimo terceiro) dia. 
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III - Multa compensatória de até 20% sobre o valor do contrato no caso de sua 

rescisão por ato unilateral do CFMV, motivado por culpa da contratada. 

 

IV -  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o fornecedor ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

16.2. As sanções de advertência poderão ser aplicadas juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

16.3. As multas estabelecidas no presente instrumento serão recolhidas na conta corrente 

indicada pelo CFMV. 

16.4. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, a serem exercidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva 

intimação. 

 

 

17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

17.1. Dos atos praticados com base nesta Carta-Convite, faculta-se à(s) licitante(s) a 

interposição de recurso(s) nos termos da Lei nº 8.666/93, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir da lavratura da ata pela CPL, nos seguintes casos: 

 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas (classificação, desclassificação) dirigido à CPL; 

c) Homologação, adjudicação, revogação ou anulação desta licitação pelo Presidente 

do CFMV. 

17.2. Terão efeito suspensivo obrigatório, somente os recursos relativos a habilitação, 

inabilitação e julgamento das propostas. Os demais não terão efeito suspensivo, salvo se a 

autoridade competente, por razões de interesse público, motivadamente assim o determinar. 

 

17.3. Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal. 
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18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. A presente licitação será anulada nos casos de vícios insanáveis, fato que não gera 

direito à indenização, salvo do dever do CFMV de pagar a contratada pelo que esta realizar 

até a data em que for declarada a anulação e por outros prejuízos regularmente 

comprovados, contanto que não lhe seja imputável a culpa, promovendo-se a 

responsabilidade de quem lhe deu causa, conforme previsto no parágrafo único do art. 59 da 

Lei 8.666/93. 

 

18.2. É facultada a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão de documento ou informação que deveria constar obrigatoriamente da proposta. 

 

18.3. O CFMV poderá revogar o presente processo licitatório, por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado. 

 

18.4. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela CPL, das 9h às 12h 

e das 13h às 17h, pelo telefone: (61) 2106-0400 e e-mail comissaodelicitacao@cfmv.gov.br, 

até o penúltimo dia útil anterior à data da licitação. 

 

Brasília, 09 de maio 2016. 

 

 

 

Michel de Lima 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Matrícula nº 0449 

 

 

 

 
Vitor Hugo da Silva Ramos 

Membro Titular da CPL 

Matrícula nº 0345 

 

 

 

Vilma Mesquita 

Membro Titular da CPL 

Matrícula nº 0538 

mailto:comissaodelicitacao@cfmv.gov.br
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

 

1.1  Constitui objeto deste Termo de Referência, a contratação de profissional visando 

a prestação de serviços de nutricionista.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1.   Justifica-se a contratação para assegurar a continuidade dos serviços prestados 

pela cozinha do CFMV, que fornece em média 80 refeições diariamente, além de 

fornecer ao corpo funcional, parâmetros nutricionais1 adequados às necessidades e à 

alimentação saudável. 

2.2.   A contratação também objetiva a elaboração e renovação de cardápio semanal de 

acordo com o controle de estoque de gêneros alimentícios, acompanhada de orientação 

às cozinheiras, copeiras e auxiliares de cozinha quanto à aplicabilidade do Manual de 

Boas Práticas e Manipulação de Alimentos e o Programa de Operações Padronizadas 

(POP), conforme normas vigentes e legislação da Anvisa, em especial a Resolução CFN 

nº 380/2005, Código de ética do Nutricionista (Criado pela Resolução CFN nº 

334/2004). 

 

3. DAS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE 

 

3.1.   DAS ATIVIDADES: 

3.1.1.  Elaboração e renovação de cardápio semanalmente, sem repetições, 

orientação às cozinheiras quanto às combinações e forma de preparo; 

3.1.2.  Planejamento, organização, supervisão de serviços de alimentação no 

preparo, recebimento de alimentos, auxílio às cozinheiras quanto a reposição de 

alimentos na esteira self-service, identificação dos pratos não conhecidos 
visualmente por meio de etiquetas/placas(confeccionado pela contratada), sem 

qualquer ônus para a contratante; 

                                                           
1 São indicadores utilizados para monitorar o estado nutricional de um indivíduo, de um grupo ou população, 

sendo ainda considerados outros fatores que interferem na saúde, como os sociais, psicológicos, culturais e 

econômicos, que podem ser concorrentes ou agravantes. 
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3.1.3.   Realizar periodicamente o controle de qualidade de todos produtos e 

gêneros alimentícios; 

3.1.4.   Realizar revisão do Manual de Boas Práticas e alterações/correções caso 

necessário; 

3.1.5.  Auxiliar as cozinheiras no ato de recebimento de materiais, conferindo 

forma de armazenamento, embalagens, condições de higiene/qualidade e prazo de 

validade; 

 

3.1.6.  Orientar e acompanhar quanto a higienização e limpeza dos equipamentos, 

utensílios e mobiliários da cozinha (freezers, geladeiras, armários, gôndolas, etc..), 

de acordo com o POP; 

 

3.1.7.  Executar todas atividades inerentes à função de nutricionista2 atendendo as 

exigências definidas no Anexo II da Resolução CFN nº 380/2005. 

 

3.2.   DA CARGA HORÁRIA: 

 

3.2.1.  Na primeira semana de contratação, o profissional deverá comparecer 

todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 13:00h. 

3.2.2.  Após esta primeira semana, a carga horária será de 12 (doze) horas 

semanais, distribuída da seguinte forma: 

 

 Segunda-feira (das 09h às 13h); 

 Quarta-feira (das 09h às 13h); 

 Sexta-feira (das 09h às 13h). 

3.3.   DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

3.3.1.  Possuir diploma de graduação em nutrição com certificação emitida por 

Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC; 

 

3.3.2.  Possuir experiência mínima de 01 (um) ano em cozinha industrial; 

 
                                                           
2 Compete ao Nutricionista, no exercício de suas atribuições em Unidades de Alimentação e Nutrição, planejar, 

organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição. Realizar assistência e educação 

nutricional a coletividade ou indivíduos sadios ou enfermos em instituições públicas e privadas 
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3.3.3.  Possuir experiência mínima de 01 (um) ano em elaboração de cardápios; 

 

3.3.4.  Possuir habilitação junto ao Conselho Regional de Nutrição – CRN.  

 

4. DA VIGÊNCIA 

 

4.1. O prazo de vigência do presente contrato é fixado a partir da data da sua assinatura 

e terá a duração de 12 (doze) meses, não sendo permitida a prorrogação. 

 

5. DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

5.1.  O pagamento será feito pelo CFMV, mensalmente, por meio de RPA, creditado em 

nome da  Contratada, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária em conta 

corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas 

com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas. 

 

5.2.  O pagamento ocorrerá até o 5º (Quinto) dia útil do mês subsequente a execução dos 

serviços.  

 

5.3.  Na realização do pagamento mensal, serão descontados os seguintes impostos: 

 

ISS – Imposto Sobre Serviço (2%); 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (11%); e 

IR – Imposto de Renda (conforme tabela de incidência). 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Além daquelas resultantes da aplicação das Leis nº 8.666, de 1993, são obrigações 

da CONTRATADA:  

6.1.1. Estar, quando no serviço, devidamente habilitada e uniformizada; 

6.1.2. Prestar os serviços nos termos e condições descritas no detalhamento 

previsto no item 3.1 deste Termo de Referência; 

6.1.3. Responder como Responsável Técnico pela Cozinha do CFMV; 

6.1.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que porventura sejam 

causados pela execução inadequada das obrigações pactuadas neste Termo; 
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6.1.5. Não realizar a subcontratação de outro profissional para execução dos 

serviços, objeto deste Termo de Referência; 

6.1.6. Observar as exigências da Lei nº 8.234/1991 – CFN, Resolução RDC nº 216/ 

2004 e seus alterações/ANVISA e Anexo II da Resolução CFN nº 380/2005. 

6.1.7. Comunicar ao CFMV, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, 

tão logo verificada, na execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

6.1.8. Atender prontamente as exigências do CONTRATANTE inerentes ao 

objeto. 

6.1.9. Garantir sigilo, segurança e manutenção de todas as informações e dados 

disponibilizados pelo CONTRATANTE. 

6.1.10. Não divulgar ou fornecer dados ou informações obtidas em razão deste 

contrato, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente; 

6.1.11. Não utilizar o nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em 

campanhas e material de publicidade, salvo com autorização expressa e prévia. 

6.1.12. Manter a compatibilidade das obrigações ora assumidas, bem como as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, durante toda a 

vigência do futuro contrato; 

6.1.13. Proteger as informações e documentos contra a divulgação a terceiros, da 

mesma forma e com o mesmo grau de cautela com que protege suas informações 

de importância similar; 

6.1.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessárias na contração objeto do presente contrato, respeitado o 

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. Exercer ampla, irrestrita e permanentemente a fiscalização dos serviços contratados 

e do comportamento da CONTRATADA, não importando em modificação da 

responsabilidade única, integral e exclusiva daquele no que concerne ao serviço 

contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas; 

7.2.  Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condições estabelecidas 

neste Termo de Referência, que será devidamente aceito e atestado pela área gestora; 
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7.3.  Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial, aplicação de sanções e alterações; 

 

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

 

8.  FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

8.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante designado 

pelo CONTRATANTE. 

 

8.2. O gestor deve sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo 

com o especificado ou com o cronograma de trabalho aprovado pelo CFMV. 

 

8.3. Serão anotadas em registro próprio todas as ocorrências relativas ao serviço e 

tomadas as providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados. 

 

8.4. O gestor não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da CONTRATADA para terceiros. 

 

8.5. A gestão e fiscalização exercida pelo CFMV não afasta a única e exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

9.  DAS RESPONSABILIDADES 

 

9.1. Cabe à CONTRATANTE exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização nos 

serviços contratados e do comportamento de seu pessoal, na execução deste contrato. 

 

9.2. A CONTRATADA deverá, em qualquer etapa do processo de execução do objeto, 

durante a vigência do contrato, apresentar esclarecimentos à CONTRATANTE, se for 

do interesse deste. 

 

9.3. O acompanhamento do serviço pela CONTRATANTE em nada restringe a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao 

serviço contratado e às suas consequências e implicações próximas ou remotas. 
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9.4. Na hipótese de a CONTRATANTE desistir do contrato, deverá comunicar o fato 

por escrito e saldar quaisquer débitos decorrentes de serviços já prestados pela 

CONTRATADA. 

 

9.5. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA. 

 

10.  DO LOCAL DA VISITA E EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

10.1. Para uma avaliação precisa do serviço que será fornecido ao CFMV, o(a) 

interessado(a) poderá comparecer no SIA Trecho 06, Lotes 130 e 140, CEP - 71205-060 

– Brasília-DF (próximo a feira dos importados). 

10.2. O contato para o agendamento da visita deverá ser feito com a Sra. Mailla ou 

Cláudio, responsáveis pelo setor, pelos fones: (61) 2106-0486 ou 2106-0450. 

11.  DAS SANÇÕES 

 

11.1. São as constantes do edital e minuta de contrato.  
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ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

Convite Nº 01/2016 

 

 

Eu (nome) _____________________________, (Nacionalidade) __________, (Estado 

civil) __________, (profissão) ______________________________________, 

portador(a) da cédula de identidade nº ____________________, órgão emissor 

__________, sob o CPF/MF nº __________ (endereço completo) 

____________________________________, me credencio para participar do 

procedimento licitatório, sob a modalidade Carta-Convite nº 01/2016, instaurado pelo 

Conselho de Federal de Medicina Veterinária.  

 

 

 

 

 

Brasília-DF, ______ de ____________ de 2016. 

 

 

 

_________________________________ 

ASSINATURA 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO 

ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 

 

Convite Nº 01/2016 

 

Eu (nome) ____________________________________________________, 

(Nacionalidade) _____________________________, (Estado civil) __________, 

(profissão) _____________________, portador(a) da cédula de identidade nº 

__________, órgão emissor __________, sob o CPF/MF nº 

_______________________________ (endereço completo) 

________________________________________________, DECLARO, em 

atendimento ao previsto nesta Carta-Convite que nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso, ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 

menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

 

 

Brasília-DF, ______ de ____________ de 2016. 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO IV – OUTRAS DECLARAÇÕES  

 

Eu (nome) __________, (Nacionalidade) __________, (Estado civil) __________, 

(profissão) __________, portador(a) da cédula de identidade nº __________, órgão emissor 

__________, sob o CPF/MF nº __________ (endereço completo) __________, no uso de 

suas atribuições legais, DECLARO, para fins de participação no processo licitatório da 

Carta Convite nº 01/2016, sob as penas da Lei, que:  

 

I - Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada; 

 

II – Não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder 

Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração; 

 

III - Se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes; e 

 

IV - Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus 

anexos e cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste edital. 

 

V - Que elaborou sua proposta apresentada nesta Carta-Convite de maneira 

independente e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

 

VI – Que não tem vínculo empregatício ou de sociedade empresarial, e que não 

é cônjuges ou parentes, até terceiro grau, de conselheiros, do presidente e 

empregados do CFMV. 

 

 

Brasília-DF, ______ de ____________ de 2016. 

 

 

______________________________ 

Assinatura 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA 

 

 

 

(nome) __________, (Nacionalidade) __________, (Estado civil) __________, (profissão) 

__________, portador(a) da cédula de identidade nº __________, órgão emissor 

__________, sob o CPF/MF nº __________ (endereço completo) __________, no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

APRESENTAR PROPOSTA para prestação de serviços profissional de nutrição com 

vistas à elaboração e renovação mensal de cardápios (almoço e lanche), acompanhamento 

das boas práticas de alimentação, reforçando e orientando as cozinheiras sobre boas práticas 

de manuseio, higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas 

por alimentos (para aproximadamente 80 empregados). Com carga horária de 12 (doze) 

horas semanais, distribuídas da seguinte forma: segunda-feira (das 09h às 13h); quarta-feira 

(das 09h às 13h); sexta-feira (das 09h às 13h). 

 

 Valor mensal: R$ ____________________ (___________________________). 

 Valor global anual: R$ _____________ (____________________). 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 Condições de pagamento: Conforme Edital. 

 Conta bancária no nome da pessoa ____________. 

 

 

Brasília-DF, ______ de ____________ de 2016. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO CFMV Nº ____/2016 

 

Contrato de Prestação de Serviços de 

Profissional de Nutrição que entre si 

celebram o Conselho Federal de 

Medicina Veterinária e  

______________________. 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Autarquia 

Federal criada pela Lei nº 5.517, de 1968, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

00.119.784/0001-71, sediada nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 

140, neste ato representada por seu Presidente, BENEDITO FORTES DE 

ARRUDA, médico veterinário inscrito no CRMV-GO nº 0272 e no CPF/MF sob nº 

xxxxxxxxxxx-xx, doravante denominada CONTRATANTE, e (Nome) 

__________, (Nacionalidade) __________, (Estado civil) __________, (profissão) 

__________, portador(a) da cédula de identidade nº __________, órgão emissor 

__________, sob o CPF/MF nº __________ (endereço completo) __________, em 

conformidade com o Processo Administrativo nº 2504/2015, doravante denominada 

CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado, e celebram, por força do presente 

instrumento, elaborado de acordo com minuta examinada pela Assessoria Jurídica, 

“ex vi” do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93, e em 

conformidade com o constante do processo acima citado, este contrato para 

prestação de serviços de 01 (um) profissional de nutrição, que reger-se-á pela Lei nº 

8.666/93 e de outras normas aplicáveis ao objeto desta contratação, bem como das  

cláusulas e condições abaixo descritas.  

 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de 01 (um) profissional em nutrição, com vistas à elaboração e 

renovação mensal de cardápios (almoço e lanche), entre outras atividades, para 

aproximadamente 80 pessoas, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo 

I do Edital. 
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1.2. O profissional realizará as seguintes atividades:  

 

1.2.1. Elaboração e renovação de cardápio semanalmente, sem repetições, 

orientação às cozinheiras quanto às combinações e forma de preparo. 

1.2.2. Planejamento, organização, supervisão de serviços de alimentação no 

preparo, recebimento de alimentos, auxílio às cozinheiras quanto a reposição de 

alimentos na esteira self-service, identificação dos pratos não conhecidos 

visualmente por meio de etiquetas/placas (confeccionado pela contratada), sem 

qualquer ônus para a contratante. 

1.2.3. Realizar periodicamente o controle de qualidade de todos produtos e gêneros 

alimentícios. 

 

1.2.4. Realizar revisão do Manual de Boas Práticas e alterações/correções, caso 

seja necessário; 

1.2.5. Auxiliar as cozinheiras no ato de recebimento de materiais, conferindo 

forma de armazenamento, embalagens, condições de higiene/qualidade e prazo de 

validade; 

 

1.2.6. Orientar e acompanhar quanto a higienização e limpeza dos equipamentos, 

utensílios e mobiliários da cozinha (freezers, geladeiras, armários, gôndolas, etc..), 

de acordo com o POP; 

 

1.2.7. Executar todas atividades inerentes à função de nutricionista3 atendendo as 

exigências definidas no Anexo II da Resolução CFN nº 380/2005. 

 

1.3. A carga horária será da seguinte forma: 

 

1.3.1. Na primeira semana de contratação, o profissional deverá comparecer todos 

os dias - de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 13:00h. 

 

1.3.2. Após esta primeira semana, a carga horária será de 12 (doze) horas 

semanais, distribuída da seguinte forma: 

 

1.3.2.1. segunda-feira (das 09h às 13h); 
                                                           
3 Compete ao Nutricionista, no exercício de suas atribuições em Unidades de Alimentação e Nutrição, planejar, 

organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição. Realizar assistência e educação 

nutricional a coletividade ou indivíduos sadios ou enfermos em instituições públicas e privadas 
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1.3.2.2. quarta-feira (das 09h às 13h); 

 

1.3.2.3. sexta-feira (das 09h às 13h). 

 

1.4. Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 

 

a) Carta-Convite 01/2016 e seus Anexos; 

 

b) Documentos de habilitação apresentados pela CONTRATADA (fls. ----- do 

Processo Administrativo nº 2504/2015); e 

 

c) Outros documentos relevantes à instrução do processo.  

 

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA 

 

2.1. O prazo de vigência do Contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a 

duração de 12 (doze) meses, não sendo permitida a prorrogação. 

 

CLÁUSULA III – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO 

OBJETO 

 

3.1. A execução do contrato dar-se-á de modo indireto, sob o regime de empreitada por 

preço global. 

 

3.2 A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante designado 

pelo CONTRATANTE. 

 

3.3. O gestor deve sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo 

com o especificado ou com o cronograma de trabalho aprovado pelo CFMV. 

 

3.4. Serão anotadas em registro próprio todas as ocorrências relativas ao serviço e 

tomadas as providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados. 

 

3.5. O gestor não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da CONTRATADA para terceiros. 
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3.6. A gestão e fiscalização exercida pelo CFMV não afasta a única e exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA IV – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. O valor global deste contrato é de R$ --- (---), sendo realizado o pagamento mensal 

de R$ ---- (---). 

 

4.2. O pagamento será feito pelo CFMV, mensalmente, por meio de RPA, creditado em 

nome da Contratada, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária em conta 

corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas 

com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas. 

 

4.3. O pagamento ocorrerá até o 5º (Quinto) dia útil do mês subsequente a execução dos 

serviços.  

 

4.4. Na realização do pagamento mensal, serão descontados os seguintes impostos: 

 

ISS – Imposto Sobre Serviço (2%); 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (11%); e 

IR – Imposto de Renda (conforme tabela de incidência, se for o caso). 

 

4.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA em caso de falta não 

justificada, sendo o referido valor referente descontado do valor mensal. 

 

CLÁUSULA V – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Rubrica nº  

6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 (Serviços Técnicos Profissionais - PF) do plano de contas em 

vigor. 

 

CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES  

 

6.1. CONTRATANTE e CONTRATADA devem respeitar as condições e termos 

estabelecidos neste contrato, bem como os limites impostos pela legislação. 
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6.2. Ao CONTRATANTE compete: 

 

6.2.1. Exercer ampla, irrestrita e permanentemente a fiscalização dos serviços 

contratados e do comportamento da CONTRATADA, não importando em 

modificação da responsabilidade única, integral e exclusiva daquele no que 

concerne ao serviço contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou 

remotas; 

 

6.2.2. Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condições 

estabelecidas neste contrato e no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a realização 

efetiva das atividades, que será devidamente aceita e atestada pela área gestora; 

 

6.2.3. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, 

em especial, aplicação de sanções e alterações; 

 

6.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

 

6.3. Compete a CONTRATADA além daquelas resultantes da aplicação das Leis nº 

8.666, de 1993, bem como daquelas contidas nesta carta-convite, observar o seguinte; 

6.3.1. Estar, quando no serviço, devidamente habilitado e uniformizado;  

 

6.3.2. Prestar os serviços nos termos e nas condições previstas na cláusula primeira 

deste contrato; 

 

6.3.3. Responder como Responsável Técnico pela Cozinha do CFMV; 

 

6.3.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que porventura sejam 

causados pela execução inadequada das obrigações pactuadas neste Termo; 

 

6.3.5. Não realizar a subcontratação de outro(a) profissional para execução dos 

serviços, objeto deste Termo de Referência; 

 

6.3.6. Observar as exigências da Lei nº 8.234/1991 – CFN, Resolução RDC nº 216/ 

2004 e seus alterações/ANVISA e Anexo II da Resolução CFN nº 380/2005. 
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6.3.7. Comunicar ao CFMV, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, 

tão logo verificada, na execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados 

necessários; 

6.3.8. Atender prontamente as exigências do CONTRATANTE inerentes ao objeto; 

 

6.3.9. Garantir sigilo, segurança e manutenção de todas as informações e dados 

disponibilizados pelo CONTRATANTE; 

 

6.3.10. Não divulgar ou fornecer dados ou informações obtidas em razão deste 

contrato, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente; 

 

6.3.11. Não utilizar o nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em 

campanhas e material de publicidade, salvo com autorização expressa e prévia; 

 

6.3.12. Manter a compatibilidade das obrigações ora assumidas, bem como as 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, durante toda a 

vigência do futuro contrato; 

 

6.3.13. Proteger as informações e documentos contra a divulgação a terceiros, da 

mesma forma e com o mesmo grau de cautela com que protege suas informações de 

importância similar; 

 

6.3.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessárias na contração objeto do presente contrato, respeitado o artigo 

65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA VII – DAS SANÇÕES 

 

7.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, quando 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, caracteriza o descumprimento total 

da obrigação assumida, podendo ser aplicada multa de até 20% (vinte por cento) sobre o 

valor total adjudicado, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

7.2. Em caso de atraso injustificado, inexecução total ou parcial do objeto da Carta-Convite 

nº01/2016, o CFMV, garantido o contraditório a ampla defesa, poderá aplicar à licitante 

vencedora as seguintes sanções: 
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I - Advertência; 

 

II - Multa moratória de: 

 

a - 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor global do 

contrato, por dia de atraso não justificado dos prazos estabelecidos neste 

instrumento, contada desde o primeiro dia de atraso na execução, até o 

limite de 5% (cinco por cento); 

 

b - 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, quando o atraso 

for superior a 10 (dez) dias, limitado até o 13º (décimo terceiro) dia. 

 

III - Multa compensatória de até 20% sobre o valor do contrato no caso de sua 

rescisão por ato unilateral do CFMV, motivado por culpa da contratada. 

 

IV -  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos; 

 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o fornecedor ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

7.3. As sanções de advertência poderão ser aplicadas juntamente com as de multa, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

7.4. As multas estabelecidas no presente instrumento serão recolhidas na conta corrente 

indicada pelo CFMV. 

7.5. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, a serem exercidos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva 

intimação. 

 

CLÁUSULA VIII – DA RESCISÃO 

 

8.1. O inadimplemento de cláusula ou condição estabelecida neste contrato, por parte da 

CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, mediante 

notificação, com prova de recebimento. 
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8.2. Além de outras hipóteses expressamente previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93, 

constituem motivos para a rescisão do contrato: 

 

8.2.1. Atraso injustificado na execução dos serviços, bem como a sua paralisação 

sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE; 

 

8.2.2. Subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial dos serviços, bem 

como a associação da CONTRATADA com outrem, fusão, cisão ou incorporação 

que afetem a execução do contrato; 

 

8.2.3. Desatendimento às determinações regulares do CONTRATANTE; 

 

8.2.4. Cometimento de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado 

pelo representante do CONTRATANTE; 

 

8.2.5. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, a 

critério do CONTRATANTE, exaradas no processo administrativo a que se 

refere este contrato. 

 

8.4. Ao CONTRATANTE é assegurado o direito de rescisão administrativa, nos termos 

inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos 

parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do art. 80. 

 
 

CLÁUSULA IX – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 

 

9.1. O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, às 

expensas do CONTRATANTE, conforme dispõe o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 

8.666/93. 
 

CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Este contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, cláusulas e preceitos de direito 

público, sendo aplicados, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 

as disposições de direito privado, principalmente as do Código de Defesa do 

Consumidor, não caracterizando, em nenhuma hipótese a implicação de vínculo 

contratual indeterminado, nem obrigações futuras por parte do CONTRATANTE, tudo 
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em consonância com o Processo Administrativo CFMV nº 2504/2015 e a Carta-Convite 

nº 01/2016. 

 

10.2. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

10.3. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com o 

intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo por 

base o que dispõem as Leis nº 8.666/93, 8.078/90 e demais legislações vigentes 

aplicáveis à espécie. 

 

10.4. Este instrumento contratual poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos 

casos estabelecidos no Art. 65 da Lei nº 8.666/93, por meio de Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA XI – DO FORO 

 

11.1. As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal 

(Art. 109, inciso I da CRFB/88), como competente para dirimir quaisquer questões 

provenientes da avença eventualmente não resolvida no âmbito administrativo, com a 

exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, em 02 (duas) vias de 

igual forma e teor que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 

Contratantes e por duas testemunhas que de tudo estão cientes. 

 

Brasília, _____ de ______________ de 2016. 

__________________________________________________ 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

__________________________________________________ 

Contratada 
Testemunhas: 

 

Nome: __________________________ 

CI n°:  __________________________ 

CPF n°: _________________________ 

Nome: __________________________ 

CI n°:  __________________________ 

CPF n°: _________________________ 

 


