
CARTA CONVTE NO 2018.07.18.1 

ucITAcAo DO TWO "MENOR PREcaaR tm 
ITEM" PARA AQUISIçAO DE CARNg freiv/ 
BOVINA INTEIRA, MOIDA, CARNE D- 
FRANGO E CARNE DE PEIXE PARA 
MANUTENcA0 DAS ATIVIDADES DO 
CRAS E HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO DE 
ARNEIROZ-CE. 

A Prefeitura Municipal de Ameiroz - CE, através da Comissâo Permanente de 
Licitaçáo, devidarnente nomeada pela Portaria fl.0  01/2018, torna póblico para 
conhecirnento dos interessados qua na data, horário e local abaixo previsto, abrirá 
Iicitaçao na modalidade Convite, do "tipo manor preço par item", para atendimento do 
objeto desta licitaçâo, de acordo cam as condiçOes estabelecidas nesta Carta Convite, 
observadas as disposiçães contidas na Lei Federal n.° 8.666/93 de 21.06.93, e suas 
alteraçOes posteriores. 

HORA, DATA E LOCAL: 	 - 
Os "DOCUMENTOS DE HABILITAcAO"  e 'PROPOSTAS DE PREc0S" serâo 
recebidos em sessão püblica marcada pare: 
As 07:30 Horns, 
Do Dia 27 de Julho de 2018, 
Na endereço: Sala de licitaçoes, localizada na Praça Joaquirn Felipe, n 015 - Centro, 
Arneiroz - CE; 

Constituern parte integrante desta Carta Convite, independente de transcriçao, as 
seguintes anexos: 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS. 
ANEXO II - MINUTA DO TERMO CONTRATUAL. 
ANEXO Ill- PROJETO BASICO 

1.0- DO OBJETO 

1.1- A presente licitaçäo tern coma objeto a AQUISIcAO DE CARNE BOVINA 
INTEIRA, MOIDA, CARNE DE FRANGO E CARNE DE PEIXE PARA MANUTENçA0 
DAS ATIVIDADES DO CRAS E HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE. 

1.2 - 0 valor Estimando desta licitação e de R$ 62.701,66 (Sessenta e dais mll e 
setecentos e urn reals e sessenta e seis centavos). 

2.0- DAS RESTRIçOES E coNDlcOES DE PARTICIPAcAO 
2.1- RESTRIcOES DE PARTICIPAçAO 
2.1.1- Não podera participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de 
suspensãa, qua Ihes tenham sido aplicadas neste municIpio, por força da Lei n. 
8.666193 e suas alteraçOes posteriores; 
2.1.2- Nao podera participar empresa cam faléncia decretada; 
2.1.3- E vedada a participaçâo em consórcio e a sub-contrataçao parcial ou total para 
a execuçâo do obieto desta !icitaçáo; 

2.2- DAS CONDIcOES DE PARTICIPAcAO 
2.2.1- Podera participar do presente certarne Iicitatorio pessoa fisica ou juridica, 
devidamente habilitada a prestar as serviços objeto desta !icitaçâo, forrnalmente 



escolhida e convidada ou tegitimamente interessados, na forma do que dispâë §32 j 
do art 22 da Lei n 9  8666/93 e suas alteraçOes posteriores 	 k 
2.2.2- Os Documentos de habilitação e as Propostas de Preços poderèser 
apresentados por preposto da licitante corn poderes de representaçao legal, atra47;vS/ 
de procuraçâo pUblica ou particular corn firma reconhecida. A não apresentaçâo nâo 
irnplicarâ em inabilitação, no entanto, o representante não poderá pronunciar-se em 
norne da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que 
comprovem tat condição através de documento legal. 
2.2.3- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitaçâo e as 
Propostas de Preços de mais de uma licitante, porérn, nenhuma pessoa, ainda que 
munida de procuraçáo, podera representar rnais de uma licitante junto a Cornissao de 
Licitaçâo, sob pena de exclusão surnéria dos(as) licitantes representados(as). 

3.0- DA APRESENTAcAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO 
3.1. Os Documentos de Habilitação, em 01 (uma) via, deverão ser entregues, contidos 
em invOlucro opaco e fechado corn cola e/ou de forma tal que tome detectavet 
qualquer intento de violaçâo de seu conteüdo, estes trazendo na face o seguinte 
sobmescrito, conforme abaixo: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO 
CONVITE N2  2018.07.18.1 
ENVELOPE "W' -  DOCUMENTOS DE HABILITAcAO 
NOME DO PROPONENTE 

3.2 - DA HABILITAçAO 

3.2.1- REQLJISITOS PARA OS CADASTRADOS - PESSOA JLJRIDICA 
3.2.2- HABIUTAçAO JURIDICA 
3.2.2.1- Certificado de Registro Cadastral (CRC) de prestadores de serviços, expedido 
por esta Prefeitura, dentro do prazo de validade, guardada a conformidade corn a 
objeto da Iicitação. 

32.3- REGULARIDADE FISCAL 
3.2.3.1- Certificado de Regutaridade de SituaçAo (CRS) perante o FGTS; 
3.2.3.2- Certidâo Negativa de Debitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa 
da uniâo, que abrange contribuiçaes Sociais (INSS). 
3.2.3.3- Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 
3.2.3.4 - Alvara da Vigilância Sanitária 

3.3- REQUISITOS PARA OS NAQ CADASTRADOS - PESSOA JURIDICA 
3.3.1 - HABILITAcAO JURIDICA 
3.3.1.1- Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor e todos Os aditivos, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades cornerciais, e no caso de 
sociedade par açOes, acornpanhado da ate da assembleia que etegeu seus atuais 
administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, 
acornpanhado de prova da diretoria em exercIcio. Em se tratando de ernpresário 
individual Requerimento de Empresario. 

3.3.2- REGULARIDADE FISCAL 
3.3.2.1- Prova de inscriçâo no Cadastro Nacionat de Pessoa JurIdica - CNPJ; 
3.3.2.2- Certificado de Regularidade de SituaçAo (CRS) perante o FGTS e 
3.3.2.3- Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a DIvida Ativa 
da uniâo, que abrange contribuiçôes Soclais (INSS). 



3.3.2.4- Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT. 
3.3.2.5-  Alvara da Vigilancia Sanitana 	 Z2 

3.4- HABILITAçA0 - PESSOA FISICA 	 V9) 
3.4.3.1 - Cedula de identidade;  

3.4.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF; caso o nümero do 
CPF esteja na cédula de identidade fica dispensado deste item; 
3.4.3.3- Comprovante de Residência; 

3.4.3.4- Alvara da Vigilância Sanitaria. 

3.5- OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NESTA CARTA CONVITE DEVERAO SER 
APRESENTADOS: 
3.5.1- Em originais ou publicaçâo em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo 
de cOpia autenticada em CartOrio, exceto para a garantia, quando houver, cujo 
documento comprobatOrio deverá ser exibido exclusivamente em original; 
3.5.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na 
hipotese do docurnento não canter expressamente o prazo de validade, devera ser 
acompanhado de declaraçao ou regulamentaçao do órgâo emissor que disponha 
sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaraçao ou regulamentaçâo, o 
documento será considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de 
sua emissâo: 

4.0- DA APRE5ENTA4;A0 DAS PROPOSTAS DE PREQOS 
4.1- As Propostas de Preços, em 01(uma) via, deverâo ser entregues 
datilografadas/digitadas, contidas em invOlucro opaco e fechado corn cola e/ou de 
forma tal que tome detectével qualquer intento de violaçâo de seu conteádo, estes 
trazendo na face o seguinte subscilto, conforme abaixo: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE 
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçAO 
CONVITE N2  2018.07.18.1 
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREQO 
NOME DO PROPONENTE: 

4.2- Sornente serâo abertas e Ildas, na presença dos interessados, as propostas dos 
Iicitantes previamente habilitados nos termos desta Carta Convite, as quais deverâo 
ser apresentadas em 01 (urna) via, rubricada em todas as folhas, assinadas na Ultima 
folha pelo Titular ou pelo Representante Legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou 
entrelinhas, especificando o objeto de forma clara e inequlvoca e, ainda, contendo: 
4.2.1- A razâo social e o nómero do CNPJ; 
4.2.2- 0 prazo de execuçâo do objeto contratual, que será ate 31 de dezembro de 
2015. 
4.2.3- 0 preço, que devera ser cotado em moeda national, em algarismos e por 
extenso, corn a inclusão de todas as despesas, tais como: impostos, fretes, taxas, 
seguro e quaisquer outras que forern devidas. Ocorrendo divergencias entre os 
valores, prevalecerão os escritos por extenso; 
4.2.4- 0 prazo de validade, que nâo poderé ser inferior a 60 (sessenta) dies corridos, a 
contar da data de sua entrega. 
4.2.5- E vedada a utilizaçâo de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou 
reservado que possa, ainda qua indiretamente, elidir os principios que regern o 
procedimento licitatório, conforriie estabelece o Estatuto da Licitação Ptblica. 

5.0- DO PROCESSAMENTO DA LICITAçAO 
5.1- A presente licitação na modalidade Convite será processada e julgada de acordo 



corn o procedimento 
posteriores; 
5.2- ApOs a entrega 
adendos, acréscimos 

estabelecido no art. 43 da Lei fl.0  8.666193 e suas 

dos envelopes pelos licitantes, nao serâo aceitos 
ou supressOes ou esclarecimentos sobre o con 

D 

mesmos; 
5.3- Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados pela Comissao 
de Licitação deste Municipio, constaräo obrigatoriamente da respective Ata; 
5.4- E facultado a Comissao de Licitaçao ou a autoridade superior, em qualquer fase 
da licitaçäo, prornover diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instruçâo 
do processo, vedada a inclusão de documentos ou informaçoes que deveriarn constar 
originariamente da proposta; 
5.5- Será lavrada ate circunstanciada durante todo o transcorrer do processo licitatOrio, 
que sera assinada pela Comissão de Licitaçâo e pelos licitantes presentes, conforme 
dispOe o § 12 do art. 43, da Lei no 8.666/93 e suas alteraçoes posteriores; 
5.6- 0 recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitaçao e a 
proposta de preço será realizado no dia, hora e local previstos nesta Carta Convite; 
5.7- Recebidos os envelopes "A" DOCUMENTOS DE HABILITAQAO e "B" 
PROPOSTA DE PREQO, proceder-se-a corn a abertura e corn a análise dos 
envelopes referentes a documentaçao; 
5.8- Em seguida será dado vistas dos documentos aos licitantes pare qua rubriquem e 
procedam, se quiserem, ao exame e se utilizem das faculdades outras previstas em 
Lei; 
5.9- A Comissao de Licitaçâo poderá, ao seu exclusivo critérlo, proclamar, na mesma 
sessâo, o resultado da habilitaçao, ou convocar outra para esse Em, ficando 
cientificados os interessados; 
5.10- Divulgado o resultado da habilitaçâo, a Cornissâo de Licitaçâo, após obedecer 
ao disposto no art. 109, inciso I, alinea a, da Lei de LicitaçOes, fará a devoluçâo aos 
inabilitados, dos seus envelopes "propostas", devidarnente lacrados; 
5.11- Abertura das propostas dos(as) licitantes habilitados(as) qua serâo examinadas 
pela Comissao e pelos licitantes presentes; 
5.12- Divulgaçâo do resultado do julgamento das propostas e observância ao prazo 
recursal previsto no art. 109, inciso I, alinea b, da Lei n° 8.666/93; 
5.13- Apos a fase de habilitaçâo, nâo cabe desisténcia de proposta, salvo motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitaçâo. 

6.0- DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO 

A - AvALIAçA0 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO - ENVELOPE "A" 
6.1- Compete exclusivamente a Comissâo de Licitaçâo avaliar o rnérito dos 
docurnentos e inforrnaçOes prestadas, bern como julgar a capacidade técnica de cada 
licitante e a exequibilidade das propostas apresentadas. 
6.2- A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitaçâo 
apresentados, observada as exigéricias contidas nesta Carta Convite. 

B - AVALIAcAO DAS PROPOSTAS DE PREOS - ENVELOPE "B" 
6.3- A presente licitaçâo seré julgada pelo critério, do manor preço, conforme inciso I, 
§ 12 do art. 45 da Lei das LicitaçOes; 
6.4- Na proposta prevalecerao, em caso de discordância entre Os valores numéricos e 
por extenso, estes (iltimos. 
6.5- Os erros de soma e/ou rnultiplicaçâo, bern como o valor total proposto, 
eventualrnente configurados nas Propostas de Preços dos(as) proponentes serâo 
devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, como motivo para 
desclassificaçâo da proposta. 
6.6- Sera declarada vencedora a proposta de rnenor preço global entre os(as) 
licitantes classificados(as). 



67- SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREOS 

6.7.1-  Que nao atenderem as exigéncias desta Carta Convite, 
6.7.2- Quo apresentarem preços unitérios irrisOrios, do valor zero, cu preços-
excessivos ou irtexequiveis; 
6.7.3- Nao seth considerada qualquer oferta de vantagern não prevista nesta Carta 
Convite, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
6.7.4- Corn preço unitário simbOlico ou irrisorio, assim entendido como aquele 
incompatIvel corn os preços praticados no mercado, conforme a Lei 8.666193 e suas 
alteraçOes; 
6.7.5- No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato püblico, pare o qua] todos os(as) licitantes serão 
convocados(as), vedado qualquer outro processo; 
6.7.6- De conformidade corn o parecer da Comissao de Licitaçao, não constituirá 
causa de inabilitaçao nem de desclassificaçao da proponente a irregularidade formal 
que nâo afete o conteódo ou a idoneidade da proposta e/ou documentaçâo 
apresentada. 

7.0- DA ADJuDIcAcA0 
7.1- A adjudicação da presente licitaçao ao(à) licitante vencedor(a) será efetivada 
mediante terrno circunstanciado, obedecida a ordem classificatoria, depois de 
ultrapassado o prazo recursal. 

8.0- DO CONTRATO 
8.1- Sera celebrado instrumento do Contrato, conforme minuta anexa a presente Carta 
Convite, qua deverá ser assinada pelas pades no prazo de 05(cinco) dias üteis, a 
partir da data da convocaçâo encaminhada ao(a) licitante vencedor(a) do certame; 
8.2- A recusa injustificada do(a) adjudicatário(a) em assinar a "Termo de Contrato" no 
prazo estabelecido no subitem anterior, caracterizaré a descumprimento total da 
obrigaçâo, ficando sujeito as penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteraçOes 
posteriores: 
8-3- Considera-se como parte integrante do Contrata, os termos da proposta 
vencedora, seus anexos, bern camo os demais elementos concernentes a licitaçao, 
que servirarn de base ao processo IicitatOrio; 
8.4- E facultado a Administraçao, quando o(a) convocado(a) não assinar 0 "Terrno do 
Coritrato' no prazo e condiçaes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, 
obedecendo a ordem de classificaçâo estabelecida pela Comissâo de Licitaçao, pare 
faze-b em igual prazo e nas mesrnas condiçoes propostas peto primeiro colocado, ou 
revogar a licitaçâo consoante prevê a Lei no 8.666193 e suas alteraçOes posteriores. 

9.0- DAS OBRIGAçOES DO(A) CONTRATANTE 
9.1- 0(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao(â) Contratado(a) todas as 
condiçOes necessárias ao pleno curnprimento das obrigacOes decorrentes do Termo 
Contratual, consoante estabelece a Lei n2  8.666/93 e suas alteraçoes posteriores; 
9.2- Fiscalizar e acompanhar a execuçâo do objeto contratual; 
9.3- Comunicar ao(a) Contratado(a) toda e qualquer ocorrencia relacionada corn a 
execução do objeto contratual, diligenciando nos casos quo exigirem providéncias 
corretivas; 
9.4- Providenciar os pagamentos ao(a) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais 
/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Cornpetente. 

lOS- DAS OBRIGAQOES DO(A) CONTRATADO(A) 	 0 
10.1- Executar o objeto do Contrato, de conformidade corn as condiçães e prazos 



estabelecidos nesta Carta Corivite, no Termo Contratual e na proposta vencdØola do 
certame; 	 - 

10.2- Manter durante toda a execuçâo do objeto contratual, em compatibilidade ep 
as obrigaçâes assumidas, todas as condiçâes e qualificaçao exigidas na Lei de 
LicitaçOes; 
10.3- Utilizer profissionais devidarnente habilitados, substituindo-os nos casos de 
impedirnentos fortuitos, de maneira qua nao se prejudiquern o born andarnento e a boa 
prestação dos serviços; 
10.4- Facilitar a açâo da fiscalizaçao na inspeção dos serviços, prestando, 
prontamente, as esclarecirnentos qua forern solicitados pelo(a) CONTRATANITE; 
10.5- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, 
sendo que ao(â) CONTRATADO(a) nâo devera, mesmo apOs o término do Contrato, 
sem consentirnento previo por escrito do(a) CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer 
docurnentos ou inforrnaçaes especificadas no parágrafo anterior, a nao ser para fins 
de execuçào do Contrato; 
10.6- Providenciar a imediata correçao das deficiencias eI ou irregularidades 
apontadas pelo(a) CONTRATANTE; 
10.7- Arcar corn eventuais prejuizos causados ao(à) CONTRATANTE e/ou terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cornetida por seus empregados e/ou 
prepostos envolvidos na execuçao do objeto contratual, inclusive, respondendo 
pecuniariarnente; 
10.8- Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo tarnbérn de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretarnente, 
incidarn sabre a prestaçao dos serviços contratados, inclusive, as contribuiçöes 
previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, P15, ernolurnentos, seguros de acidentes 
de trabalho, etc, ficando exclulda qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de 
Arneiroz - CE por eventuais autuaçOes administrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadimpléncia do(a) CONTRATADO(A), corn referencia as suas obrigaçaes, não se 
transfere a Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE; 
10.9- Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentaçâo referente ao pagamento 
dos tributos, seguros, encargos sociais, trabaihistas e previdenciários relacionados 
corn o objeto do CONTRATO; 
10.10- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 
Consolidação das Leis do Trabalho e Iegislacâo pertinente; 

11.0-DOS PRAZOS 
11.1- 0 Contrato terá urn prazo de vigéncia a partir da data de sua assinatura, ate 31 
de dezernbro de 2018, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 
8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e suas alteraçäes posteriores. 

12.0- DA FORMA DE PAGAMENTO 
12.1- 0 pagarnento será efetuado no prazo de ate 10 (dez) dias iMeis apOs a 
adimplernento da obrigação contratual, rnediante apresentação de Atestado de 
recebirnento definitivo, firrnado pelo encarregado de recebé-las, na forma do Edital, 
acompanhado dos documentos hábeis de cobrança (NOTAS FISCAIS e RECIBOS) 
qua deverao ser entregues na Sede da Secretaria ordenadora de despesas deste 
certarne. 
12.2. A fatura relativa aos serviços prestados deveré ser apresentada a Sec. de 
SaUde, para fins de conferéncia e atestaçâo da execução dos serviços. 

13.0-DO REAJUSTAMENTO DE PREO 
13.1-0 valor do presente Contrato não seré objeto de reajuste. 

14.0- DAS SAN0ES ADMINISTRATIVAS 



14.1- Pela inexecuçâo total ou parcial das obrigaçâes assumidas, garantidas 
	

Cl . 

defesa, a Adrnmnistração poderá aplicar ao(a) Contratado(a), as seguintes san 

a) Advertência. 
b) Multas de: 
b.1) 10% (dez PCI cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante 
VENCEDORA em assinar 0 Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dies Uteis, 
contados da data da notificaçao feita pelo(a) CONTRATANTE; 
b.2) 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso na execuçào dos serviços, ate o 
limite de 30 (trinta) dies; 
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do 
Contrato e rescisâo do pacto, a critérlo do(a) Sec. de SaUde, em caso de atraso dos 
serviços superior a 30 (trinta) dies. 
b.4) 0 valor da multa referida nesta cláusula serâ descontada ' ex-officio"  do(a) 
CONTRATADO(A), mediante subtraçao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito 
em seu favor que mantenha junto ao(à) Municiplo de Arneiroz - CE, independente de 
notificaçao ou interpelaçâo judicial ou extrajudicial; 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitaçâo e impedimento de 
contratar corn a Administração, pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 
d) Declaraçao de inidoneidade pare licitar ou contratar corn a Administração P(iblica, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicâo ou ate que o(a) 
CONTRATANTE promova sua reabilitaçâo. 

15.0- DA RESCISAO CONTRATUAL 
15.1- 0 Contrato firmado em decorréncia da presente licitaçâo podera ser rescindido 
de conformidade corn a disposto nos art's. 77 a 80 da Lei n 2  8.666/93; 
15.2- Na hipotese de ocorrer a rescisâo administrative prevista no art. 79, inciso I, da 
Lei n2  8.666/93, ao(â) CONTRATANTE são assegurados os direitos previstos no art. 
80, incisos I a IV, parágrafos 1 9  a 42,  da Lei de LicitaçOes. 

16.0- DAS ALTERAçOES CONTRATUAIS 
16.1- 0(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condiçôes 
contratuais, acréscimos ou supressOes no quantitativo do objeto contratual, ate o limite 
de 25% (vinte e cinco por canto) do valor initial do Contrato, conforme o disposto no § 
l, do art. 65, da Lei de Licitaçâes. 

17.0- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
17.1- Os recursos cabiveis serão processados de acordo corn o que estabelece o art. 
109 da Lei n2  8666193 e suas alteraçaes; 
17.2- Os recursos deverão ser interpostos rnediante petiçao devidamente arrazoada e 
subscrita pelo representante legal da recorrente; 
17.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE e 
encarninhados a Comissão de Licitação; 

18.0- DA FONTE DE RECURSOS 
18.1- 0 valor global do Contrato a ser 
orçamentária n° 10.301.0171.2.012.0001 
despesa no 33.90.30.00. 

celebrado correrá por conta da dotaçào 
/ 08.244.0137.2.020.0001, elemento de 

19.0- DAS DlSposlçOEs FINAlS 
19,1- A apresentaçao da proposta irnplica na aceitação plena des condiçOes 
estabelecidas neste convite. 
192- A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja 
constatada ilegalidade no processo e/ou no seu julgarnento, ou revogada por 



conveniência da Administraçao, por decisão fundamentada, em qua fique evidrtiadá 
a notona relevancia de interesse do Municipto, 
19.3- E vedado ao servidor dos Orgãos e/ou entidades da Administração P'&1ica 
Municipal de Arneiroz - CE, Autarquias, Empresas Püblicas ou Fundaçoes, 	 SIV.  

ou mantidas pelo Poder Püblico Municipal de Arneiroz - CE, participar como licitante, 
direta ou indiretamente, por si, por interposta pessoa, dos procedimentos desta 
Licitaçao. 
19.4- A homologaçâo da presente Licitação seré feita pelo(a) Ordenador de Despesas 
da Secretaria de Administraçao do MunicIpio de Ameiroz - CE, confornie dispOe o 
artigo 43, inciso VI, da Lei no 8.666/93; 
19.5- A Comissâo poderé conceder tolerancia de ate 15 (quinze) minutos de atraso 
apOs a hora marcada para o inicio da licitaçâo; 
19.6- Os casos omissos deste Convite, serâo resolvidos pale Comissão de Licitaçao, 
nos termos da Iegislaçâo pertinente. 
19.7- Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente 
e a da Comarca de Arneiroz - CE, Estado do Ceara, exciuldo qualquer outro. 

Arneiroz - CE, 18 de Julho de 2018. 

ANTONIO ELVIS 	 A-"N41  ARALJJO FEITOSA 
Presidente da Comissao de Licitação 



ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREOS 	FULNACb Z 

Local d oca e data 	 \%, 1bric2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - CE 
Comissao Permanente de Licitação. 

REF.: CARlA CONVITE N° 201 8.07.18.1 

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução dos 
serviços objeto da Carta Convite em referenda, pelo valor global de 
R$  com prazo de execuçao ate 31 
de deiembro de 2018, para Os serviços abaixo especificados: 

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissâo aos ditames da Lei n° 8.666/93 e suas 
alteraçOes posteriores, bem como as cláusulas e condiçães estabelecidas nesta Carta 
Convite. 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 

ITEM ESPEcIFICAçA0 QUANTIDADE UNIDADE VALOR V. TOTAL 

01 CARNE BOVINA INTEIRA 200 KG 

02 CARNE BOVINA MOIDA 200 KG 

03 CARNE DE FRANGO 600 KG 

SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL 

ITEM ESPECIFICAQAO QUANTIDADE UNIDADE VALOR V. TOTAL 

CARNE 	BOVINA 
04 480 KG 

INTEIRA 

05 CARNE BOVINA MOIDA 300 KG 

06 CARNE DE FRANGO 1400 KG 

CARNE PE PEIXE 
07 550 KG 

EVISCERADO 

NOME: 
ENDEREç0: 
CNPJ/CPF N°: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CPF N°: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
PRAZO DE ExEcucAo: ate 31 de dezembro de 2018. 

assinatura 



ANEXO II- MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE\t 
MUNICIPIO DE ARNEIROZ - CE, AT 	S. rj 
DO(A) 	 tc 

PARA 0 FIM QUE 
A SEGUIR SE DECLARA. 

o MunicIplo de Arneiroz - CE, pessos jurIdica de direito pUblico interno, atraves do(a) 
Secretaria de , em sua sede na Praça Joaquim Felipe, 
n°15 - Centro, Arneiroz - CE, inscrito no CNPJIMF sob o n.° 06.748.29710001-54, neste 
ato representado(a) pelo(a) Ordenador de Despesas, Sr(a). __ 
doravante denorninado de CONTRATANTE, no final assinado(a), e do outro lado, a 
Pessoa JuridicalFisica , corn endereço na 

inscrita no CNPJ/MF no , representada 
pelo(a) 	Sr(a). 	 , 	inscrito(a) 	no 	CPF/MF 	n.° 

no final assinado(a), doravante denominada de 
CONTRATADO(A), de acordo corn a Carta Convite n.° 2018.07.18.1 , em 
conformidade corn a que preceitua a Lei Federal n 2  8.666/93 e suas alteraçOes 
posteriores, sujeitando-se, as partes, as suas normas e as clausulas e condiçoes a 
seguir pactuadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 AQUISIQAO DE CARNE BOVINA INTEIRA, MOIDA, CARNE DE FRANGO E 

CARNE DE PEIXE PARA MANuTENcA0 DAS ATIVIDADES DO CRAS E 
HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE 

CLAUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
2.1- 0 presente Contrato tern como fundamento a Convite n,° 2018.07.18.1, 
devidamente homologado pelo(a) Secretario acima citado(a) e ao firn assinado(a), 
bem como a proposta do(a) CONTRATADO(A), tudo parte integrante deste Termo 
Contratual, independente de transcrição. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 
3.1- 0 valor global deste Contrato é de R$ 	 I, referente 
aos itens, conforme planilha em anexo. 

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
4.1- A fatura relative aos serviços prestados devera ser apresentada ao(â) Sec. de 

ate o 100  (décimo) dia Cdii do mês subsequente a realização dos 
services, pare fins de conferOncia e atestaçao da execução dos serviços. 
42 A fatura constará dos serviços prestados, de acordo corn o quantitativo firrnado; 
4.3- Caso a faturamento seja aprovado pelo(a) Sec. de 	o pagamento 
será efetuado no prazo de ate 10 (dez) dias Uteis, rnediante apresentaçâo de Atestado 
de recebirnento definitivo, firrnado pelo encarregado de recebé-las, na forma do Edital, 
acompanhado dos documentos hábeis de cobrança (NOTAS FISCAIS e RECIBOS) 
que deverao ser entregues na Sede da Secretaria ordenadora de despesas deste 
certame. 
CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREO 
51- 0 valor do presente Contrato não será objeto de reajuste. 

CLAUSULA SEXTA - DA DURAçAO DO CONTRATO 
6.1- 0 Contrato terá urn prazo de vigéncia a partir da data de sua assinatura, ate 31 de 
dezembro de 2018, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 



8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e suas alteraçôes posteriores. 

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQOES DO(A) CONTRATANTE 	 Vt.. 
7.1- 0(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao(â) Contratado(a) todas 
condiçôes necessádas ao pleno cumprirnento das obrigaçOes decorrentes do Termo 
Contratual, consoante estabelece a Lei n2  8.666/93 e suas alteraçoes posteriores; 
7.2- Fiscalizar e acompanhar a execuçào do objeto contratual; 
7.3- Comunicar ao(á) Contratado(a) toda e qualquer ocorréncia relacionada corn a 
execuçäo do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias 
corretivas; 
7.4- Providenciar os pagarnentos ao(a) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais 
/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAcOES DO(A) CONTRATADO(A) 
8.1- Executar o objeto do Contrato, de conformidade corn as condiçOes e prazos 
estabelecidos nesta Carta Convite, no Terrno Contratual e na proposta vencedora do 
certame; 
8.2- Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade corn as 
obrigaçOes assurnidas, todas as condiçOes de habilitaçao e qua!ificaçâo exigidas na 
Lei de LicitaçOes; 
8.3- Utilizar profissionais devidarnente habilitados, substituindo-os nos casos de 
impedimentos fortuitos, de maneira qua não se prejudiquern 0 bom andarnento e a boa 
prestaçâo dos serviços; 
8.4- Facilitar a açâo da fiscalizaçâo na inspeçao dos serviços, prestando, prontamente, 
os esciarecimentos que forern solicitados pelo(a) CONTRATANTE; 
8.5- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, 
sendo que ao(a) CONTRATADO(a) não deverá, mesmo apos o término do Contrato, 
sem consentirnento prévio por escrito do(a) CONTRATANTE, fazer uso de qusisquer 
documentos ou informaçâes especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins 
de execução do Contrato; 
8.6- Providenciar a irnediata correção das deficiencias eI ou irregularidades apontadas 
pelo(a) CONTRATANTE; 
8.7- Arcar corn eventuais prejuizos causados ao(â) CONTRATANJTE e/ou terceiros, 
provocados por ineficléncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou 
prepostos envolvidos na execuçâo do objeto contratual, inclusive, respondendo 
pecuniariamente; 
8.8- Pagar seus empregados no prazo previsto ern lei, sendo tarnbem de sua 
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretarnente, 
incidarn sobre a prestaçAo dos serviços contratados, inclusive, as contribuiçOes 
previdenciárias, fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes 
de trabaiho, etc, ficando exclulda qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de 
Arneiroz - CE por eventuais autuaçOes adrninistrativas e/ou judiciais uma vez que a 
inadirnplencia do(a) CONTRATADO(A), corn referenda as suas obrigaçOes, nao se 
transfere a Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE; 
8.9 -Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentaçao referente ao pagarnento dos 
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados corn o 
objeto do Contrato; 
8.10- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 
Consolidação das Leis do Trabalho e legislaçâo pertinente; 

CLAUSULA NONA - DAS 5ANcOES ADMINISTRATIVAS 
9.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigaçôes assumidas, garantidas a prévia 
defesa, a Adrninistrag5o poderá aplicar ao(à) Contratado(a), as seguintes sançOes: 

Adverténcia, 



b) Multas de: 
NI  b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LlClThi4ErE — T7.TT1. 

VENCEDORA em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias btis, 
contados da data da notificaçao feita pelo(a) CONTRATANTE; 
b.2) 0,3% (trés décimos par cento) por dia de atraso na execuçao dos serviços, ate o 
limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da pamela nâo cumprida do 
Contrato e rescisâo do pacto, a criteria do(a) Municipio de Arneiroz, , em caso de 
atraso dos serviços superior a 30 (trinta) dias. 
b.4) 0 valor da multa referida nesta cláusula serâ descontada "ex-officio" do(a) 
CONTRATADO(A), mediante subtraçâo a ser efetuada em qualquer fatura de crédito 
em seu favor que mantenha junto ao(ã) Sec. de 	do Municipio de 
Arneiroz - CE, independente de notificação ou interpelaçao judicial ou extrajudicial; 
c) suspensâo temporéria do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar corn a Administraçao, pelo prazo de ate 02 (dois) anos; 
d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar tom a Administração PUblica, 
enquanto perdurarem as motivos determinantes da puniçâo ou ate que 0(a) 
CONTRATANTE promova sua reabilitaçâo. 

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
10.1- 0 Contrato firmado em decorréncia da presente licitaçao podera ser rescindido 
de conformidade tom o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei n 9  5.666/93; 
10.2- Na hipotese de ocorrer a rescisâo administrativa prevista no art. 79, inciso I, da 
Lei n9  8.666/93, ao(a) CONTRATANTE são assegurados as direitos previstos no art. 
80, incisos I a IV, paragrafos 1 a 49,  da Lei de Licitaçaes. 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS ALTERAcOES CONTRATUAIS 
11.1- 0(A) CONTRATADO(A) flea obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condiçoes 
contratuais, acréscimos ou supressães no quantitativo do objeto contratual, ate o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor initial do Contrato, conforme o disposto no § 
1, do art. 65, da Lei de LicitaçOes. 

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
12.1- Os recursos cabiveis serão processados de acordo corn o que estabelece a art. 
109 da Lei n9  8666193 e suas alteraç.Oes; 
12.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petiçào devidamente arrazoada e 
subscrita pelo representante legal da recorrente; 
12.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Arneiroz - CE e 
encaminhados a Cornissão de Licitaçào; 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSOS 
13.1- 0 valor global do Contrato a ser celebrado, correrá por conta da dotação 
orçamentária n° 10.301.0171.2.012.0001 I 08.244.0137.2.020.0001, elernento de 
despesa no 33.90.30.00. 

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORD 
14.1- Fica eleito a foro da Comarca de Arneiroz - CE, Estado do Cearé, para dirirnir 
toda e qualquer controvérsia oriunda do presente Contrato, que não possa ser 
resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem acertadas, as partes firmam a presente instrumento contratual em 02 
(duas) vias para que possa produzir as efeitos legais. 



Arneiroz - CE, - de 
	

de 

Ordenador de Depesas 
	

CONTRATADO(A) 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

1. 
Name: 
CPF: 

2. 
Name: 
CPF: 



ANEXO III - PROJETO BASICO 
	 I'd 

1.0— OBJETO: AQUISIQAO DE CARNE BOVINA INTEIRA, MOIDA, CARNE  
FRANGO E CARNE DE PEIXE PARA MANUTENJQAO DAS ATIVIDADES 
CRAS E HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO DE ARNEIROZ-CE. 

2.0 - DAS ESPECIFICAQOES DO OBJETO 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 

ITEM ESPECIFICAcAO QUANTIDADE UNIDADE 

01 CARNE BOVINA INTEIRA 200 KG 

02 CARNE BOVINA MOIDA 200 KG 

03 CARNE DE FRANGO - 600 IC 

SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL 

ITEM EspEclrlcAcAo QUANTIDADE UNIDADE 

04 CARNE BOVINA INTEIRA 480 KG 

05 CARNE BOVINA MOIDA 300 KG 

06 CARNE DE FRANGO 1400 KG 

07 CARNE DE PEIXE EVISCERADO 550 KG 

3.0 - JUSTIFICATIVA: Justifica-se esta contrataçâo a rnanutenção das atividades do 
CRAS e Hospital Municipal de Arneiroz, na alimentaçao das pessoas atendidas por 
estes Orgâos da Administração do Municipio de Arneiroz. 

4. DAS 0BRIGAçOES DA CONTRATADA 
4.1. As despesas corn transporte, fretes, bern como, qualquer outra relacionada a 
entrega do produto, e de total responsabilidade da proponente. 
4.2. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em 
desconformidade corn o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente 
no pràzb r'náximô de Di (urn) dià util, âpôs a ñotifibaçâo, sém préjuIzô dàs sàhçOés 
previstas. 
4.3. Demais obrigaçOes em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislaçaes 
pertinente. 
4.4. As mercadorias deverao ser entregue diretamente no almoxarifado local da 
Secretaria, em conforniidade corn a Autorização do Fornecimento emitidas, do datas, 
pesos e quantidades estabelecidos pela Secretaria Municipal. 

5. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE 
5.1. Efetuar Os pagarnentos a CONTRATADA, na forma estabelecida do edital a no 
contrato; 
5.2. Rejeitar os produtos que nao satisfazerem aos padraes exigidos nas 
especiflcaçOes e recomendaçães da contratante; 
5.3. Fornecer todos os elernentos básicos e dados complementares a execução dos 
serviços ora licitados; 
5.4. Notificar a contratada, por escrito, de quaisquer irregularidades quo venharn a 
ocorrer, em funçâo da prestaçâo dos serviços. 
B.S. Cumprir e fàzèr ôumprfr o dispôsto has oláusulas déte Terrno do Referéncia. 



6. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 
6.1 - 0 presente Instrumento terá vigência ate 31112/2018, a contar da data 
assinatura 

7. ESCLARECIMENTOS E INF0RMAcOEs: 	 - 
7.1. Na Prefeitura Municipal de Arneiroz, localizada na Praça Joaquim Felipe, 15, 
Centro, Arneiroz-CE, CEP: 63.670-000 - email: licitacaoarneirozgmail.com  Telefone 
88 3419-1020/1065. 

8. FONTE DE RECURSOS: 
8.1. Os recursos do presente objeto correrâo por conta de recursos oriundos Tesouro 
do Municipio, cujas despesas correrâo a conta da Dotaçao Orçamentâria:. 
10.301.0171.2.012.0001 e 08.244.0137.2.020.0001, elemento de despesa: 
33.90.30.00. 

9. DlsposlçOEs FINAlS 
9.1. A participaçâo de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação 
tácita, incondicional, irrevogávet e irretratável dos seus termos, regras e condiçôes. 
Nos precos ja estâo inclusas todas as despesas tais como: despesa corn funcionarios, 
rnateriais utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 

Arneiroz-CE, 18 de Juiho de 2018. 

00-110111  gm  1:4 P.1;41 

Ordenadora de Despesas 

Secretaria de Assistencia Social 

w 	A 

FRANCISCO ANTONIO WILLYS 

NOBREGA DE SOUSA 

Ordenador de Despesas 

Secretaria de SaUde 


