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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO CFMV Nº 19/2017 

 

 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, por meio do seu Pregoeiro 

e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 046, de 12 de dezembro de 2016, 

levam ao conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, mediante as condições 

estabelecidas neste Edital. 

 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 

 

DIA: 19/09/2017 

HORÁRIO: 10h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 716/2017 

CÓDIGO UASG: 389.185 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa física ou jurídica 

para a prestação de serviços de nutricionista para o Conselho Federal de Medicina 

Veterinária – CFMV, conforme as especificações constantes do Anexo I – Termo de 

Referência. 

 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas 

no Comprasnet e as constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão as últimas. 

 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 

48.933,78 (quarenta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e oito 

centavos), conforme o Anexo II – Orçamento Estimativo.  

 

2.2. Não serão consideradas para efeito de contratação, as propostas superiores 

ao valor de referência. 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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2.3. A despesa correrá a cargo da Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 – Serviços 

Técnicos Profissionais – PF e 6.2.2.1.1.02.02.02.006.999 – Outros Serviços Prestados 

– PJ. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

3.1. A participação nesta licitação é EXCLUSIVA para às Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Equiparados (as cooperativas enquadradas no art. 34 da 

Lei nº 11.488/07) pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação 

e Pessoas Físicas, ambas que atenderem todas as exigências constantes deste Edital e 

seus Anexos. 

 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), onde também deverão informar-se a 

respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas 

para sua correta utilização. 

 

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade 

exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CFMV 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

 

3.2. Não poderão participar deste Pregão: 

 

3.2.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar 

com o CFMV, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

3.2.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

 

3.2.3. empresário impedido de licitar  e contratar com a União, durante o prazo 

da sanção aplicada; 

 

3.2.4. empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do 

disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;  
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3.2.5. empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 

12 da Lei nº 8.429/92; 

 

3.2.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da 

Lei nº 8.666/93; 

 

3.2.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º 

da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma 

das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, 

pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da 

licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  

 

3.2.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 

3.2.8. empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e 

compatível com o objeto deste Pregão; 

 

3.2.9. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação 

judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou 

incorporação; 

 

3.2.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 

entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais 

comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 

econômico em comum; 

 

3.2.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de 

constituição. 

 

3.2.12. As empresas que possuem em seu quadro de funcionários, corpo 

diretivo/societário pessoa física familiar de agente público do CFMV, que 

exerça cargo em comissão ou função de confiança. 

 

3.2.12.1. Entende-se por familiar: o cônjuge, o companheiro ou o parente 

em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 

terceiro grau 
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4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do 

Governo Federal – Comprasnet, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

4.2. O credenciamento da licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de 

registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 

– SICAF.  

 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal 

da licitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

4.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao CFMV, promotor da licitação, responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

 

5. DA VISTORIA 

 

5.1. Para elaboração das propostas recomenda-se aos interessados que vistoriem o 

local a serem efetuados os serviços, no SIA Trecho 06 – Lotes 130 e 140 – 

Brasília/DF, conforme o item 9 do Termo de Referência. 

 

6. DA PROPOSTA 

 

6.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

6.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 

global da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 

despesas decorrentes da execução do objeto. 

 

6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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6.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 

inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

 

6.5. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da 

LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

 

6.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

6.7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

6.7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa 

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 

6.7.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

 

6.7.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando 

constatar que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, 

§ 2º, do Decreto n.º 5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia. 

 

6.7.4. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, 

mensagens às licitantes informando a data prevista para o início da oferta de 

lances. 

 

6.8. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 

da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

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

contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá 

na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

 

7.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital. 

 

8.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

9.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar 

lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informadas do horário e valor consignados no registro de cada lance. 

 

9.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 

registrado no sistema. 

 

9.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

 

9.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

 

9.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração. 

 

9.6. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance 

cujo valor seja manifestamente inexequível. 
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9.7. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente 

após comunicação expressa às participantes no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

9.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, 

com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

 

9.10. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará 

aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de 

até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a fase de lances. 

 

10.  DA NEGOCIAÇÃO 

 

10.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que 

tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor 

estimado para a contratação. 

 

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelas demais licitantes. 

 

11.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá inserir 

OBRIGATORIAMENTE no prazo de até 3 (três) horas, contado da convocação 

efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, 

um arquivo único, contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação. 

 

11.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

Comprasnet PODERÃO ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 

qualquer momento. 

 

11.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados pelo 

pregoeiro, deverão ser encaminhados ao Conselho Federal de Medicina 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Veterinária - CFMV, situado no SIA Trecho 06, Lote 130 e 140, Brasília/DF. 

CEP: 71.205-060, no prazo de até 3 (três) a contar da convocação do pregoeiro. 

 

11.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a Proposta Comercial e 

os Documentos de Habilitação, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas 

neste Edital. 

 

11.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 

compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da 

proposta com as especificações técnicas do objeto. 

 

11.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal do CFMV ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 

orientar sua decisão. 

 

11.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 

11.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela 

ou à totalidade de remuneração. 

 

11.8. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado 

ou com preços manifestamente inexequíveis. 

 

11.8.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter 

demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os 

custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto 

deste Pregão.  

 

11.9. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais 

falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

 

12.  DA HABILITAÇÃO 

 

12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação 

parcial) e da documentação complementar especificada neste Edital. 
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12.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF 

deverão apresentar documentos que supram tais exigências. 

 

12.3. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

 

12.3.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e 

certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 

8.666/93; 

 

12.3.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ, no endereço eletrônico 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

 

12.3.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

 

12.3.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3:102393501078299::::P3_TIPO_REL

ACAO:INIDONEO 

 

12.4. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da 

sociedade empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio 

majoritário, bem como da pessoa física. 

 

12.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA PESSOA JURÍDICA: 

 

12.5.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

12.5.1.1. Cópia do documento de identidade e cartão de 

inscrição no CPF/MF ou CNH do signatário da proposta, assim 

como, no caso de procurador, cópia do instrumento de mandato 

com a outorga de poderes para representar o licitante nos atos 

inerentes ao certame; 

 

 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3:102393501078299::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1498:3:102393501078299::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO
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12.5.1.2. No caso de empresário individual: Cópia de 

inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

 

12.5.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Cópia do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

 

12.5.1.4. No caso de sociedade simples: Cópia da inscrição do 

ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

 

12.5.1.5. No caso de sociedade por ações: Cópia da inscrição 

do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de documentos de eleição de seus 

administradores; 

 

12.5.1.6. No caso de cooperativa, ata de fundação; estatuto 

social com a ata da assembleia que o aprovou, editais de 

convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias três 

registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em 

assembleias gerais ou nas reuniões seccionais e ata da sessão que os 

cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 

licitação e registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou 

na entidade estadual, conforme Lei n. 5.764/71, art. 107. 

 

12.5.1.7. No caso de microempresa ou empresa de pequeno 

porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos Instrução Normativa n° 10, de 05/12/2013, do 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E 

INTEGRAÇÃO - DREI; 

 

12.5.1.8. No caso de pessoa jurídica ou empresário 

estrangeira(o) em funcionamento no País: decreto de autorização. 
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12.5.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados 

de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

12.5.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

12.5.2.1. Certidões de regularidade Fiscal Federal, Estadual, 

Distrital ou Municipal, disponíveis no SICAF. 

 

12.5.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas; 

 

12.5.2.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

estadual, distrital ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, que deve constar a informação do seu ramo de 

atividade, o qual deve ser consentâneo ao objeto contratual; 

 

12.5.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa, nos termos do artigo 29, inciso V, da Lei 8.666/93. 

 

12.5.2.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, 

a critério da Administração, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

12.5.2.6. A não regularização da documentação, no prazo 

previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

 

12.5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔNICO-FINANCEIRA: 

 

12.5.3.1. Apresentação de Certidão negativa de falência, 

recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 

sede da licitante. 
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12.5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

12.5.4.1. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, em 

nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprove ter o licitante executado, de forma 

satisfatória, serviços pertinentes e compatíveis com o objeto deste 

pregão. 

 

12.5.4.2. Apresentar ainda a comprovação da qualificação do 

profissional a ser disponibilizado para a prestação dos serviços, 

com os seguintes documentos: 

 

12.5.4.2.1. Diploma de graduação em nutrição com 

certificação emitida por Instituição reconhecida pelo 

Ministério da Educação e Cultura - MEC.; 

 

12.5.4.2.2. Possuir experiência mínima de 01 (um) ano 

em cozinha industrial, comprovada por meio de anotação 

na CTPS ou por meio de Anotação de Responsabilidade 

Técnica ou contrato de prestação de serviços; 

 

12.5.4.2.3. Possuir experiência mínima de 01 (um) ano 

em elaboração de cardápios; 

 

12.5.4.2.4. Possuir habilitação junto ao Conselho 

Regional de Nutrição – CRN/DF ou mediante comprovante 

de transferência (Resolução CFN nº 466/2010); 

 

12.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA PESSOA FÍSICA: 

 

12.6.1. HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA: 

 

12.6.1.1. Cópia da cédula de identidade (RG) ou equivalente. 

 

12.6.1.2. Cópia do cartão de inscrição no CPF/MF. 

 

12.6.1.2.1. O CPF indicado nos documentos de habilitação 

terá que ser, obrigatoriamente, da mesma Pessoa Física que 

efetivamente irá prestar o objeto da presente licitação emitir o 

respectivo RPA. 
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12.6.1.3. Cópia do comprovante de residência. 

 

12.6.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA FÍSICA: 

 

12.6.2.1. Possuir diploma de graduação em nutrição com 

certificação emitida por Instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação e Cultura - MEC.; 

 

12.6.2.2. Possuir experiência mínima de 01 (um) ano em 

cozinha industrial, comprovada por meio de anotação na CTPS ou 

por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica ou contrato de 

prestação de serviços; 

 

12.6.2.3. Possuir experiência mínima de 01 (um) ano em 

elaboração de cardápios; 

 

12.6.2.4. Possuir habilitação junto ao Conselho Regional de 

Nutrição – CRN/DF ou mediante comprovante de transferência 

(Resolução CFN nº 466/2010); 

 

12.6.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

12.6.3.1. Certidões de regularidade Fiscal Federal, Estadual, 

Distrital ou Municipal. 

 

12.6.3.2. Prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa, nos termos do artigo 29, inciso V, da Lei 8.666/93. 

 

12.7. Se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as 

ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação das 

licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital. 

 

12.8. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

 

12.9. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora. 
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13.  DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

13.1. As condições da garantia são as estabelecidas no item 4.3 do Termo de 

Referência. 

 

14.  DO RECURSO 

 

14.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante 

o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

 

14.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 

objeto à licitante vencedora. 

 

14.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

 

14.3.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

14.3.2. Uma vez admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, que 

começarão a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

Decorridos esses prazos, o Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias para decidir 

sobre o Recurso. 

 

14.4. O acolhimento do recurso pelo pregoeiro implicará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.5. Após serem apreciados e desprovidos todos os recursos e constatada a 

regularidade dos atos até então praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 

da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

 

14.6. Para os fins do § 5º do art. 109 da Lei n° 8.666/93, os autos do Processo 

Administrativo nº 716/2017 permanecerão com vista franqueada aos interessados na 

sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária, situada no SIA Trecho 06 Lotes 
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130 e 140, em Brasília – DF, nos dias úteis, no horário de 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 

17:00. 

 

15.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso. 

 

15.2. A homologação compete ao Presidente do CFMV. 

 

15.3. Quando houver recurso, a adjudicação e a homologação serão realizadas pela 

autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados. 

 

16.  DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

16.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 

convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

16.1.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer 

vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja 

pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

 

16.1.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma 

única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante 

o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CFMV. 

 

16.1.3. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) 

perante este CFMV para a assinatura do contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio que achar necessário, para que seja assinado e 

devolvido no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

16.2. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de 

outros meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 

16.3. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após 

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

obedecida a ordem de classificação.  
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17.  DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

17.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses. 

 

18.  DO PAGAMENTO 

 

18.1. As condições de pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e no 

Termo de Contrato, anexos do Edital. 

 

19.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRANTE 

 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

20.  DAS SANÇÕES 

 

20.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar 

e contratar com a União e será descredenciada do SICAF e do cadastro de 

fornecedores deste CFMV, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantidos o contraditório 

e a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de 

multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado da contratação, a 

LICITANTE que: 

 

20.1.1. cometer fraude fiscal; 

20.1.2. apresentar documento falso; 

20.1.3. fizer declaração falsa; 

20.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

20.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

20.1.7. não mantiver a proposta. 

 

20.2. Para os fins da subcondição 20.1.4., reputar-se-ão inidôneos atos como os 

descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 
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21.  DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

21.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço: 

pregao@cfmv.gov.br. 

 

21.1.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos, bem como demais 

informações relevantes, serão divulgadas mediante publicações no Portal do 

CFMV, no endereço http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1, 

bem como no portal COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br), 

ficando as licitantes interessadas em participar do certame obrigadas a acessá-

las para a obtenção das informações prestadas. 

 

21.2. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.  

 

21.2.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela 

elaboração do Termo de Referência, se for o caso, decidir sobre a impugnação 

no prazo de até 24 (vinte e quatro horas) antes da abertura da sessão. 

 

21.2.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame. 

 

21.2.3. A impugnação poderá ser realizada na forma eletrônica pelo e-

mail pregao@cfmv.gov.br, ou pelo fax número (61) 2106-0472, ou, ainda, por 

petição dirigida ou protocolada no endereço sede do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária – CFMV, situado no Setor Industrial e Abastecimento – 

SIA, trecho 6, lotes 130 e 140 Brasília - DF, Cep: 71205-060. 

 

21.3. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos apresentados ao CFMV 

após o término do expediente do último dia para interposição, ou seja, após as 17:00 

horas horário de Brasília-DF, serão considerados intempestivos, conforme preceitua o 

art. 66 da Lei nº 9.784/1999. 

 

22.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

22.1. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 

mailto:pregao@cfmv.gov.br
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:pregao@cfmv.gov.br
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processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 

ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

 

22.2. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

 

22.3. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 

proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

 

22.4. Ao Presidente do CFMV compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo 

inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

 

22.4.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

 

22.4.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-

fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 

contrato. 

 

22.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 

expediente normal no CFMV, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

22.6. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão, para todos os efeitos, o fuso horário de Brasília, Distrito Federal, 

inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 

relativa ao certame. 

 

22.7. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e 

demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de Ata divulgada 

no Sistema Eletrônico do Comprasnet, sem prejuízo das demais formas de publicidade 

previstas Decreto nº 5.450/05 e na legislação pertinente. 

 

22.8. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como no portal do CFMV 

http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1. As demais informações 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://portal.cfmv.gov.br/portal/licitacoes/index/secao/1
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poderão ser obtidas pelo telefone (61) 2106-0400, ou por meio do e-mail 

pregao@cfmv.gov.br. 

 

22.9. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, é franqueada 

vista dos autos do Processo Administrativo nº 716/2017, aos interessados. 

 

23.  DO FORO 

 

23.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no 

Foro da cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, 

inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

 

24.  DOS ANEXOS 

 

24.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 

24.1.1. Anexo I – Termo de Referência. 

24.1.2. Anexo II – Orçamento Estimativo. 

24.1.3. Anexo III – Modelo de Proposta de Preços. 

24.1.4. Anexo IV – Minuta do Contrato. 

 

Brasília, 05 de setembro de 2017. 

 
 
 

Michel de Lima 

Pregoeiro do CFMV 

Mat. nº. 0449 

mailto:pregao@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 pessoa física ou 

jurídica que realize serviços de nutricionista para o Conselho Federal de Medicina 

Veterinária -CFMV.  

 

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, acompanhado 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 E DA QUALIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

 

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, confeccionando, inclusive, fichas técnicas das refeições servidas 

diariamente; 

 

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

necessário; 

 

3.1.5 Auxiliar às cozinheiras quanto a reposição dos alimentos na esteira self-

service; 

 

3.1.6 Auxiliar as cozinheiras e outros servidores da área no ato de recebimento de 

materiais, conferindo forma de armazenamento, embalagens, condições de 

higiene/qualidade e prazo de validade; 

 

3.1.7 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; 

 

3.1.8 Executar todas atividades inerentes à função de nutricionista2 atendendo as 

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

 

3.1.9 Auxiliar no planejamento de aquisição anual de gêneros alimentícios; 

 

3.1.10 Orientar os servidores da cozinha e auxiliares, quanto ao acondicionamento e 

descarte de alimentos. 

 

3.2   DA CARGA HORÁRIA: 

 

3.2.1 A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, de segunda a sexta feira, de 

09:00 às 13:00h. 

 

3.3   DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PESSOA FÍSICA: 

 

3.3.1 Possuir diploma de graduação em nutrição com certificação emitida por 

Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC.; 

 

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

comprovada por meio de anotação na CTPS ou por meio de Anotação de 

Responsabilidade Técnica ou contrato de prestação de serviços 

 

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/DF 

ou mediante comprovante de transferência (Resolução CFN nº 466/2010); 

 

3.4   DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PESSOA JURÍDICA: 

 

3.4.1 Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, em nome do licitante, 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 

ter o licitante executado, de forma satisfatória, serviços pertinentes e 

compatíveis com o objeto deste Termo de Referência. 

 

3.4.2 A qualificação exigida no subitem 3.4.1, não exclui a obrigatoriedade da 

qualificação exigida nos subitens de 3.3.1 a 3.3.4 para o profissional 

fornecido pela contratada pessoa jurídica.  

 

4. DA VIGÊNCIA E GARANTIA 

 

4.1 O prazo de vigência do presente instrumento é de duração de 12 (doze) meses. 

 

4.2 O contrato não poderá ser prorrogado.  

 

4.3. No caso de pessoa jurídica, a contratada prestará garantia no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, 

contados da data da entrega da via do instrumento contratual, em percentual 

equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, com validade 

durante toda a execução do objeto e somente será liberada após o cumprimento 

integral das obrigações do Contrato e desde que não existam pendências com o 

CFMV, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei nº 

8.666/93, a saber: 

 

a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
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b) Seguro-garantia; 

 

c) Fiança bancária. 

 

4.5 Em se tratando de fiança bancária deverá constar do instrumento a expressa 

renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigo 827 e 835 do Código Civil. 

 

4.6 Quando se tratar de caução em dinheiro deverá ser recolhida pela Contratada, em 

conta especifica com correção monetária, a ser aberta no Banco do Brasil, após obter 

junto à Área de Gestão Administrativa, o competente ofício de encaminhamento. 

 

4.7 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá ser renovada 

anualmente no mesmo percentual estipulado no item 4.5, devendo assegurar ainda: 

 

4.7.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 

4.7.2 prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato; 

 

4.7.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 

e 

 

4.7.4 obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não adimplidas pela contratada; 

 

4.8 A modalidade de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item acima. 

 

4.9 A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato. 

 

4.10 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia 

de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 

 

4.10.1 O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento 

irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 
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4.11 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 

contratada. 

 

4.11.1 Quando da abertura de processos para eventual aplicação de 

penalidade, a FISCALIZAÇÃO do contrato poderá comunicar o fato à 

seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação de 

defesa prévia à CONTRATADA bem como as decisões finais de 1ª e última 

instância administrativa. 

 

4.12 A perda da garantia em favor do CFMV, por inadimplemento das obrigações 

contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento 

judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato. 

 

4.13 A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores. 

 

4.14 A garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, carta fiança ou 

autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo 

circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

 

4.15 Se por qualquer motivo, a garantia oferecida deixar de subsistir (extinção), 

incumbe à Contratada oferecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, outra garantia 

em substituição, em percentual e nas condições previstas neste edital e na legislação de 

regência. 

 

4.16 O contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:  

 

4.16.1 caso fortuito ou força maior;  

 

4.16.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais; 

 

4.16.3 descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou 

fatos da Administração; ou 

 

4.16.4 prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração. 
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5. DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

 

5.1   No caso de pessoa física, 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. 

 

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

do serviço.  

 

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). 

 

5.4 No caso de pessoa jurídica, a CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, 

nota fiscal/fatura dos serviços, emitidas e entregues no CFMV, para fins de liquidação 

e pagamento que ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da 

prestação do serviço, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas 

relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido no artigo 31, da Lei nº 

8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores. 

 

5.4.1. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao 

fiscal do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

5.5 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira e a apresentação da documentação 

comprobatória, discriminada abaixo (podendo ser substituída por SICAF), sem que 

isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária: 

 

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 

 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União;  

 

c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal 

de seu domicílio o sede;  

 

d) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;e 

 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
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5.6 A CONTRATADA deverá, durante toda a execução do contrato, manter atualizada 

a vigência da garantia contratual de que trata o subitem 4.5 deste Termo de Referência, 

no caso de pessoa jurídica. 

 

5.7 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos 

deste Termo de Referência. 

 

5.8 A não apresentação da documentação de que trata o item 5.5 no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da data da entrega da fatura no prazo contratual, poderá ensejar a 

rescisão do contrato e os valores retidos somente serão pagos após a comprovação de 

que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

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

da CONTRATADA: 

 

6.1.2 No caso de pessoa física: 

 

a) Estar, quando no serviço, devidamente habilitado e uniformizado;  

b) Prestar os serviços nos termos e condições descritas no detalhamento previsto 

no item 3 deste Termo de Referência; 

c) Responder como Responsável Técnico pela Cozinha do CFMV; 

d) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que porventura sejam 

causados pela execução inadequada das obrigações pactuadas neste Termo; 

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

serviços, objeto deste Termo de Referência; 

f) 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. 

g) Comunicar ao CFMV, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, 

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

necessários; 

h) Atender prontamente as exigências do CONTRATANTE inerentes ao objeto. 

i) Garantir sigilo, segurança e manutenção de todas as informações e dados 

disponibilizados pelo CONTRATANTE. 
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j) Não divulgar ou fornecer dados ou informações obtidas em razão deste 

contrato, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente; 

k) Não utilizar o nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em 

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

l) 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; 

m) 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; 

n) 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. 

 

6.1.3 No caso de pessoa jurídica: 

 

a) A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de uniformes 

completos ao seu empregado, de modo que, no primeiro dia da execução, este 

esteja devidamente uniformizado;  

 

c) A partir da data prevista para início da execução dos serviços, deverá ser 

substituído os conjuntos completos de uniforme a cada 06 meses, ou, a qualquer 

tempo, no prazo de 48 horas após a comunicação escrita da fiscalização, sempre 

que não estejam atendendo às condições mínimas de apresentação exigidas;  

 

d) Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo (relação nominal, 

impreterivelmente assinada e datada por cada profissional), cuja cópia, 

devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao 

fiscal de Contrato;  

 

e) Todos os modelos de uniforme deverão ter corte adequado ao profissional, 

masculino ou feminino, seguindo os padrões de qualidade e apresentação, 

devendo a CONTRATADA providenciar as devidas adaptações quando 

necessárias, inclusive quanto à profissionais gestantes, que deverão ter seus 

uniformes substituídos sempre que estiverem apertados;  
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f)  É parte essencial da apresentação do empregado, além do uso de uniforme de 

boa qualidade, a boa postura comportamental e o asseio, buscando manter suas 

roupas sempre limpas e bem passadas, unhas bem cuidadas, cortadas e limpas, 

cabelos bem penteados, barba feita, cuidados que visam manter um bom padrão 

de higiene;  

 

g) Os modelos e materiais dos uniformes deverão atender as exigências da 

Vigilância Sanitária; 

 

h) O custo do uniforme será de total responsabilidade da CONTRATADA, não 

podendo, em hipótese alguma, ser descontado do salário do empregado.  

 

i) Além do fornecimento das peças de uniforme aqui descritas, será de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos 

de segurança e proteção individual (EPI) que se fizerem necessários à execução 

do serviço; 

 

j) A CONTRATADA obriga-se ainda a manter seu empregado, quando nas 

dependências do CFMV, devidamente identificado mediante uso constante de 

crachá, que deverá ser fornecido sem qualquer ônus adicional ao 

CONTRATANTE;  

 

6.1.4 Cabe a CONTRATADA, além das obrigações acima descritas:  

 

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

 

b) Selecionar e preparar rigorosamente o empregado que irá prestar os serviços, 

encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais 

referências, tendo a função profissional legalmente registrada em sua carteira de 

trabalho; 

 

c) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas após notificação, o empregado considerado com conduta 

inconveniente pela Administração; 

 

d) Manter à disponibilidade da Administração, durante os turnos de trabalho, 

preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 
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e)  Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seu empregado, das 

normas disciplinares determinadas pela Administração, em especial sobre 

informações sigilosas; 

 

f) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento do seu empregado, acidentado ou com mal súbito, por meio de seu 

preposto; 

 

g) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Administração; 

 

h)  Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 

empregado, bem como as ocorrências havidas; 

 

i)  Responsabilizar-se em fazer seguro de seu empregado contra riscos de 

acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, 

conforme exigência legal; 

 

 A CONTRATADA também deverá: 

 

6.1.5 Ser responsável, em relação ao seu empregado, por todas as despesas 

decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação, tais como: 

 

a) salários; 

b) seguros de acidentes; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vale-refeição; 

f) vale-transporte; 

g) adicionais de insalubridade e/ou periculosidade; e 

h) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

6.1.6 Fiscalizar regularmente seu empregado designado para a prestação do 

serviço, com o fim de constatar no local a efetiva execução do serviço e 

verificar as condições em que está sendo prestado; 

 

6.1.7 Responsabilizar-se por seu empregado em decorrência dos serviços 

prestados, respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por ele 

eventualmente causado; 
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6.1.8 Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pelo 

CFMV; 

 

6.1.9  Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, 

desde que praticada por seu empregado quando da execução dos serviços 

objeto deste Termo de Referência; 

 

6.1.10  Comunicar ao CFMV, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente, que presenciar ou tomar conhecimento prestando os esclarecimentos 

que julgar necessários; 

 

6.1.11 Apresentar, mensalmente, e sempre que solicitado pelo CFMV, os 

comprovantes de pagamento de salários e benefícios do empregado, de 

recolhimento dos encargos sociais e de regularidade junto ao Ministério do 

Trabalho - Delegacia Regional do Trabalho (por meio da apresentação dos 

recibos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, nos 

termos da Lei n.º 4.923/65); 

 

6.1.12 Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, em consonância com o artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

6.1.13  Efetuar a substituição do empregado, em caráter imediato, no caso de 

eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho; 

 

6.1.14  Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para 

atender a eventuais acréscimos solicitados pela Administração da CFMV, 

bem, assim, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar, 

qualificada como de natureza grave, seja mantido ou retorne ao trabalho nessa 

Unidade; 

 

6.1.15 Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da 

Administração do CFMV, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 

Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

 

6.1.16 Manter sede, filial ou escritório na cidade de Brasília/DF com 

capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da 

Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à 



 

  

 

  
  
  
  
 

P
ág

in
a 

3
1

 

seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;  

 

6.1.17 Saldar na época própria, todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, vez que os seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE; 

 

6.1.18 Tomar todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que 

acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

 

6.1.19 Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda 

trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

 

6.1.20 Responsabilizar-se por encargos fiscais e comerciais resultantes desta 

contratação. 

 

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; 

 

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. 

 

7.5 Cabe ao CONTRATANTE exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização nos 

serviços contratados e do comportamento de seu pessoal, na execução deste contrato. 
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7.6 A CONTRATADA deverá, em qualquer etapa do processo de execução do objeto, 

durante a vigência do contrato, apresentar esclarecimentos ao CONTRATANTE, se 

for do interesse deste. 

 

7.7 Na hipótese de o CONTRATANTE desistir do contrato, deverá comunicar o fato 

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

CONTRATADA. 

 

7.8 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. 

 

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 O gestor poderá exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que 

não mereça confiança no trato com os serviços prestados, que adote posturas 

inadequadas ou incompatíveis com o exercício das atribuições que lhe foram 

designadas; 

 

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

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

09. DA VISTORIA, VALIDADE DA PROPOSTA E DO CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO 
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9.1. Para elaboração das propostas recomenda-se aos interessados que vistoriem o 

local a serem efetuados os serviços, no SIA Trecho 06 – Lotes 130 e 140 – 

Brasília/DF. 

 

9.1.1. Para a vistoria, a licitante ou seu representante deverá estar devidamente 

identificado e comparecer ao local indicado no dia e horário agendados. 

 

9.1.2. A visita deverá ser agendada com antecedência, pelos telefones: (61) 2106-

0450 ou 2106-0486 com o Sr. (a) Cláudio ou Mailla. 

 

9.2. Independente de realização de vistoria as licitantes deverão apresentar declaração 

de conhecimento das exigências e das obrigações do objeto, não podendo alegar que a 

ausência da vistoria prejudicou a elaboração da proposta. 

 

9.3. A proposta apresentada não poderá possuir validade inferior a 60 (sessenta) dias e 

não poderá ultrapassar o valor de referência para cada item. 

 

9.4. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR 

VALOR GLOBAL.  

 

10. DAS SANÇÕES 

 

10.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/1993; e no 

art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no caso de atraso injustificado no cumprimento da 

obrigação contratual, no que diz respeito ao prazo para entrega dos itens, 

garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada com às 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 das obrigações cujo cumprimento seja 

estabelecido em dias ou em períodos a eles correspondentes, limitado até 

o 10º (décimo) dia; 

 

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

for superior a 10 (dez) dias. 
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III - Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

global do contrato, sem prejuízo das demais penalidades, no caso de 

inexecução total ou parcial do contrato. 

 

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 - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; ou 

 

VI - 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. 

 

10.2. Será aplicável, cumulativamente ou não com as sanções previstas nos incisos I, 

IV, V e VI, a multas previstas no inciso II e III. 

 

10.3. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias contados do 

recebimento da respectiva intimação. 

 

10.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

10.5. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 

automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.  

 

10.5.1. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o 

valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente.  
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11. DO EQUILIBRIO ECONÔNICO  

 

11.1. Caso seja justificável, poderá ser realizada a manutenção do equilíbrio 

econômico do contrato, com base no inciso II, alínea “d” do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

12. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

12.1. Para fins de contratação será exigida a documentação abaixo, constante da Lei nº 

8.666/93, a saber: 

 

12.1.1.   Habilitação jurídica; 

 

12.1.2.   Regularidade fiscal; 

 

12.1.3.   Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

 

12.1.4. Qualificação técnica, quando exigido pelo ente licitante; 

 

12.1.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal; 

 

12.1.6. Declaração de superveniência de fatos impeditivos; 

 

12.2. A documentação nos subitens 12.1.1 a 12.1.6, se for o caso, poderá ser 

substituída pelas informações constantes do SICAF.    

 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1 As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Rubrica nº 

6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados – PJ, ou se pessoa física, na 

Rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 (Serviços Técnicos Profissionais - PF) do plano 

de contas em vigor. 
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ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIMATIVO MÉDIO 

 

 

PESSOA FÍSICA 

Valores Valor Mensal Valor Anual 

A  R$        2.000,00   R$      24.000,00  

B  R$        2.550,00   R$      30.600,00  

C  R$        3.110,00   R$      37.320,00  

MÉDIA  R$        2.553,33   R$     30.639,96  

 

PESSOA JURÍDICA 

Valores Valor Mensal Valor Anual 

A  R$        8.907,89   R$      106.894,68  

B  R$        3.699,00   R$      44.388,00  

C  R$        4.200,00   R$      50.400,00  

MÉDIA  R$        5.602,30   R$     67.227,60  

 

PESSOA FÍSICA+JURÍDICA 

Valores Mensal Anual 

MÉDIA (P.F)   R$        2.553,33 R$     30.639,96 

MÉDIA (P.J)   R$        5.602,30  R$     67.227,60 
   

(P.F)+ (P.J)/2 x 12 meses 

Valores Mensal  Anual 

MÉDIA  R$ 4.077,81   R$ 48.933,78 3 

 

                                                 
3 A média do valor de referência (PF+PJ) foi determinada pela orientação jurídica do CFMV. 
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

DADOS DA EMPRESA OU PESSOA FÍSICA 

Razão Social/Nome: CNPJ/CPF: 

Endereço: Tel/Fax: 

CEP: Cidade: UF: 

Banco: Agência: C/C: 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA: 

Nome: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

CPF: Cargo/Função 

RG: Órgão Expedido: 

Naturalidade: Nacionalidade: 

 

 

 Declara que concorda com todas as condições do Edital do Pregão 

Eletrônico nº ------/2017 e seus anexos, e apresenta sua proposta final vencedora, 

consubstanciada no MENOR PREÇO, conforme discriminado abaixo. 

 

Objeto Valor Mensal Valor Anual 

Prestação dos serviços de 

nutricionista, conforme o 

detalhamento do Termo de 

Referência. 

R$ --- R$ --- 

 

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 

encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do 

objeto 

 

Validade da Proposta: validade de 60 (sessenta) dias contados da data de 

apresentação da proposta. 

 

 

Local e data  Nome e assinatura do responsável legal 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO. 

 
INSTRUMENTO DE CONTRATO PARA 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

NUTRICIONISTA” QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL 

DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV 

E A EMPRESA ----------------. 
 

  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 presentada por seu Presidente, BENEDITO FORTES DE ARRUDA, 

médico veterinário inscrito no CRMV-GO nº 0272 e no CPF/MF sob nº 088.404.311-

87, doravante denominada CONTRATANTE, e ---------------, pessoa jurídica de 

direito privado ou pessoa física, inscrita no CNPJ/MF sob n° -------------, sediada na 

cidade de -----------, na Av/Rua -----------, neste ato (re)presentada pelo seu 

Procurador/Sócio/Gerente, Sr. (a) -------------------, -----(nacionalidade)----, ----(estado 

civil)----, -----(profissão)----, inscrito no CPF/MF sob o n° --------------, portador da 

cédula de identidade n° --------------, expedida pela -------------, em conformidade com 

a procuração/contrato social contidos nas folhas ----------- do Processo 

Administrativo nº 716/2017, 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 

administrativo acima citado, este CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE NUTRICIONISTA, mediante execução indireta sob o regime de empreitada por 

preço unitário, que se regerá pelas disposições da Lei n° 10.520/2002, Decretos n° 

3.555/2000, 5.450/2005, 8.538/2015, Lei Complementar n.º 123/2006 e suas 

alterações, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e pelas seguintes cláusulas e 

condições: 

 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de pessoa física ou jurídica que realize serviços de nutricionista para 

o Conselho Federal de Medicina Veterinária –CFMV, conforme Termo de Referência. 

 

1.1.1. A contratação também objetiva a elaboração e renovação de cardápio 

semanal de acordo com o controle de estoque de gêneros alimentícios, 

acompanhado de orientação às cozinheiras, copeiras e auxiliares de cozinha 
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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). 

 

1.6. Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 

 

a) Edital Pregão Eletrônico CFMV n° ---/2017 e seus Anexos; 

 

b) Documentos de habilitação apresentados pela CONTRATADA no Pregão 

Eletrônico CFMV n° ---/2017 (fls. --- a --- do Processo Administrativo nº 

716/2017); e 

 

c) Outros documentos relevantes a instrução do processo.  

 

CLÁUSULA II – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

2.1. As condições de preço, pagamento e repactuação são as estabelecidas no Termo 

de Referência. 

 

CLÁUSULA III – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. As despesas decorrentes deste objeto estão previstas na Nota Empenho nº ---, sob 

a Rubrica 6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 – Consultoria E Assessoria – Jurídica e Técnica 

PJ. 

 

CLÁUSULA IV – DA VIGÊNCIA  

 

4.1. A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

 

 

CLÁUSULA V – DAS CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE 

 

5.1. DAS ATIVIDADES: 

 

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

orientação às cozinheiras quanto às combinações e forma de preparo; 

 

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

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

 

5.1.3. Realizar periodicamente o controle de qualidade de todos produtos e 

gêneros alimentícios, confeccionando, inclusive, fichas técnicas das refeições 

servidas diariamente; 

 

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

necessário; 

 

5.1.5. Auxiliar às cozinheiras quanto a reposição dos alimentos na esteira self-

service; 

 

5.1.6. Auxiliar as cozinheiras e outros servidores da área no ato de 

recebimento de materiais, conferindo forma de armazenamento, embalagens, 

condições de higiene/qualidade e prazo de validade; 

 

5.1.7. 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; 

 

5.1.8. Executar todas atividades inerentes à função de nutricionista atendendo 

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

 

5.1.9. Auxiliar no planejamento de aquisição anual de gêneros alimentícios; 

 

5.1.10. Orientar os servidores da cozinha e auxiliares, quanto ao 

acondicionamento e descarte de alimentos. 

 

5.2.   DA CARGA HORÁRIA: 

 

5.2.1. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, de segunda a sexta 

feira, de 09:00 às 13:00h. 

 

CLÁUSULA VI – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1. A execução do contrato se dará mediante execução indireta sob o regime de 

empreitada por preço global e será acompanhada e fiscalizada por representante 

designado pela CONTRATANTE, permitida a assistência de terceiros. 
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6.2 O gestor deve sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo 

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

 

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

tomadas as providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados. 

 

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

responsabilidade da CONTRATADA para terceiros. 

 

6.5 O gestor poderá exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que 

não mereça confiança no trato com os serviços prestados, que adote posturas 

inadequadas ou incompatíveis com o exercício das atribuições que lhe foram 

designadas; 

 

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

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VII – DAS ALTERAÇÕES 

 

7.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993, em especial: 

 

7.1.1. para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração 

do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém 

de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.  

 

7.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

7.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 
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CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES  

 

8.1. As obrigações da CONTRATADA e CONTRATANTE são as estabelecidas no 

Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA IX - DA GARANTIA  

 

9.1. As condições da garantia são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA X – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. As sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA XI – DA RESCISÃO 

 

11.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste contrato ou 

a inobservância do Edital, seus anexos e das prescrições legais pertinentes aos 

contratos administrativos confere à CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, 

conforme previsto na Seção V do Capítulo III da Lei nº 8.666/93; 

 

11.2. Caberá a rescisão do Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados 

no art. 78 da Lei n° 8.666/93; 

 

11.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

11.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

 

11.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração; ou 

 

11.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 

11.4. Os casos de rescisão contratual serão formal e substancialmente motivados em 

processo administrativo instaurado para essa finalidade específica, assegurando-se à 

Contratada o contraditório e a ampla defesa. 

 

11.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
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CLÁUSULA XII – DA PUBLICAÇÃO 

 

12.1. A CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, a publicação deste 

contrato, por extrato, no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês 

subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela 

data, conforme previsto no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XIII – DO FORO 

 

13.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, na 

Seção Judiciária do Distrito Federal com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da 

Constituição Federal. 

 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato 

em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois 

de lidas, são assinadas pelos (re)presentantes das partes, CONTRATANTE e 

CONTRATADA.  

 

Brasília-DF, ------ de ------------------ de 2017. 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

 

PESSOA JURÍDICA / PESSOA FÍSICA 

Contratada 

 


