
 

PROCESSO Nº 039/2018 

 

CARTA-CONVITE  Nº 003/2018 

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA 

 

As propostas deverão ser entregues até as  14:00 horas do dia 11 de abril de 2018, no Setor 

de Licitações e Compras da Prefeitura de Vista Alegre do Prata, sita a Rua Flores da Cunha, 102, em 

carta fechada a ser aberta na presença dos participantes e de quem mais desejar assistir neste mesmo 

horário e local. 

 

1 – OBJETO 

Contratação de empresa para realizar serviço de Buffet no Evento 8º  Jantar do Frango e do 

Leitão, a realizar-se no dia 12 de maio de 2018,  no Salão Paroquial do Município de Vista Alegre do 

Prata, para até 600 pessoas, com o seguinte cardápio: 

Tira Gosto: Pão caseiro, queijo e salame fatiados, para serem servidos nas mesas antes do 

jantar. 

Buffet Quente: arroz branco, strogonoff de frango, lasanha de frango, frango assado (coxa 

e sobre coxa),  espaguete  a  carbonara, suíno assado inteiro, suíno assado no espeto em pedaços. 

Buffet de Saladas e Frutas: alface, maionese de frango, maionese de batata, tomate, 

cenoura, beterraba, mamão, melancia, manga e abacaxi. 

Bebida: Vinho tinto e branco durante toda a noite, o qual deverá estar acondicionado em 

pipas fornecidas  pelo Município, devendo o mesmo ser resfriado antes de ser acondicionado nas pipas. 

Esclarecimentos Gerais: Os pratos do Buffet devem ter etiquetas de identificação e os 

pratos do buffet quente deverão ser mantidos quentes até o final do jantar. Os materiais, alimentos  e 

estabelecimento  utilizados deverão ser higienizados de acordo com as normas da vigilância sanitária. 

A vigilância sanitária do Município deverá ser comunicada para vistoria. 

- Haverá uma Comissão de Avaliação do Jantar nomeada pelo Município, com a finalidade 

de mensurar o bom atendimento, bem como a quantidade e qualidade da alimentação. 

- Ingressos para crianças até 10 anos de idade corresponderá a 50% do valor cotado. 

- O Jantar será animado  por grupo musical patrocinado pelo Município. 

 

2 – Das Responsabilidades: 

2 .1  - São de responsabilidade da empresa contratada: 

- serviço de garçons e garçonetes para servir as mesas do Buffet e as bebidas nas mesas 

durante o jantar. 

- decoração do local do evento (mesas do buffet com cores  da bandeira do Município: azul, 

vermelho e verde) e as demais mesas decoradas com algo simples, a combinar.  Os guardanapos das 

mesas devem ser das cores da Bandeira do Município. 

- arrumação das mesas  

- louças e utensílios do buffet 

- o pagamento das despesas de água e luz. 

- a limpeza do salão (toda estrutura utilizada)  após a realização do evento. 

- fornecimento de papel higiênico, papel toalha, sabonetes nos banheiros durante o evento. 

- disponibilização de dois vigilantes durante todo o evento. 

- a exploração do bar também fica a cargo da empresa contratada, sendo que as bebidas 

deverão ser vendidas a preço de mercado. 

 

 2.2 – São responsabilidades da Contratante: 

- Grupo Musical para animação do baile. 

- Fornecimento da louça e talheres para arrumação das mesas 



- Fornecimento de taças de vidro personalizadas para todas as pessoas que adquirirem 

ingresso 

3 – Para formulação do preço do jantar, as participantes deverão levar em conta as 

disposições do item 01 e 02 do presente edital, inclusive o lucro que será obtido com a exploração do 

bar. 

 4 – As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações, em uma via, datilografada, 

datada,  assinada em sua última folha e rubricada nas demais, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, em 

envelopes distintos, contendo em sua parte externa e fronteira a seguinte descrição: 

 
 

Ao Município de Vista Alegre do Prata 

Carta-Convite nº 003/2018 - Envelope nº 01 – Documentação 

Proponente (Nome da Empresa)  

 

Ao Município de Vista Alegre do Prata 

Carta-Convite nº 003/2018 - Envelope nº 02 – Proposta Financeira 

Proponente (Nome da Empresa)  
 

5 – Os participantes deverão apresentar no envelope nº 02 – Proposta  Financeira -  o 

preço unitário (por pessoa)  para a realização do jantar, de acordo com as especificações contidas  nos 

itens 01 e 02,  sendo  que os mesmos deverão estar onerados de impostos, taxas, tributos e deduzidos 

de quaisquer tipos de  descontos ou vantagens. 

 

6  – O pagamento será efetuado em até  05 (cinco) dias após a realização do jantar, 

mediante apresentação da nota fiscal e corresponderá ao número de jantas vendidas, as quais serão 

controladas pelos ingressos que deverão ser pagos junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal. 

 

7- Os participantes deverão apresentar no envelope nº 01, os seguintes Documentos:  

- Contrato Social da empresa; 

- Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 - Certidão Negativa Conjunta (Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, à 

Dívida Ativa da União e ao INSS). 

 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do 

domicílio ou sede do Licitante. 

- Certidão de Regularidade com o FGTS 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 - Declaração de que a Empresa não emprega menores de 18 anos , em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, e que não emprega menores de 16 anos  

7.1 - A Empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope nº 01, de habilitação, 

declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte. 

7.2 – As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o 

limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos 

art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da 

Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que  apresentem, no envelope de habilitação, declaração, 

firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

 
8 – A Empresa vencedora da presente licitação deverá  assinar o Contrato no prazo de 02 

(dois) dias  a contar da homologação, conforme Minuta em anexo que fica fazendo parte integrante da 

presente licitação. 



 

9 - O descumprimento de qualquer das estipulações fixadas neste Edital ensejará as 

cominações de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato como multa, além da proibição de 

contratar com o Município de Vista Alegre do Prata pelo prazo de um ano. 

 

10 - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO. 

 

11 – A participação nesta licitação não confere direitos aos participantes, podendo ser 

escolhida uma proposta ou rejeitadas todas. 

 

12– Em participando do presente aceitam expressamente as condições que aqui são 

transcritas. 

Vista Alegre do Prata, 04 de abril de 2018. 

 

                                                             Adair Zecca 

                                                                  Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTRATO Nº                                                                                               Carta-Convite nº 003/2018 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato, o Município de Vista Alegre do Prata, entidade 

de direito público, CNPJ Nº 91566877/0001-08, neste ato representado pelo  Prefeito Adair Zecca,  brasileiro, 

residente e domiciliado neste Município, daqui por diante denominado de CONTRATANTE e do outro lado a 

Empresa ...............................................  CNPJ Nº ....................., com sede na ............................. na cidade de 

............................. neste ato representada pelo Senhor ......................., daqui por diante denominada de 

CONTRATADA, ajustam o presente Contrato que se regerá pelas cláusulas adiante estipuladas: 

 

Cláusula Primeira -   Tendo vencido a licitação sob a modalidade Carta-Convite nº 003/2018, a 

Contratada  realizará  serviço de Buffet no Evento 8º Jantar do Frango e do Leitão, a realizar-se no dia 12 de 

maio de 2018,  no Salão Paroquial do Município de Vista Alegre do Prata, para até 600 pessoas, com o seguinte 

cardápio: 

Tira Gosto: Pão caseiro, queijo e salame fatiados, para serem servidos nas mesas antes do jantar. 

Buffet Quente: arroz branco, strogonoff de frango, lasanha de frango, frango assado (coxa e sobre 

coxa),  espaguete  a  carbonara, suíno assado inteiro, suíno assado no espeto em pedaços. 

Buffet de Saladas e Frutas: alface, maionese de frango, maionese de batata, tomate, cenoura, 

beterraba, mamão, melancia, manga e abacaxi. 

Bebida: Vinho tinto e branco durante toda a noite, o qual deverá estar acondicionado em pipas 

emprestadas pelo Município, devendo o mesmo ser resfriado antes de ser acondicionado nas pipas. 

Esclarecimentos Gerais: Os pratos do Buffet devem ter etiquetas de identificação e os pratos do 

buffet quente deverão ser mantidos quentes até o final do jantar. Os materiais, alimentos  e estabelecimento  

utilizados deverão ser higienizados de acordo com as normas da vigilância sanitária. A vigilância sanitária do 

Município deverá ser comunicada 

- Haverá uma Comissão de Avaliação do Jantar nomeada pelo Município, com a finalidade de 

mensurar o bom atendimento, bem como a quantidade e qualidade da alimentação. 

- Ingressos para crianças até 10 anos de idade corresponderá a 50% do valor cotado. 

 

2 – Das Responsabilidades: 

2 .1  - São de responsabilidade da empresa contratada: 

- serviço de garçons e garçonetes para servir as mesas do Buffet e as bebidas nas mesas durante o 

jantar. 

- decoração do local do evento (mesas do buffet com cores  da bandeira do Município: azul, 

vermelho e verde) e as demais mesas decoradas com algo simples, a combinar.  Os guardanapos das mesas 

devem ser das cores da Bandeira do Município. 

- arrumação das mesas  

- louças e utensílios do buffet 

- o pagamento das despesas de água e luz. 

- a limpeza do salão (toda estrutura utilizada)  após a realização do evento. 

- fornecimento de papel higiênico, papel toalha, sabonetes nos banheiros durante o evento. 

- disponibilização de dois vigilantes durante todo o evento. 

- a exploração do bar também fica a cargo da empresa contratada, sendo que as bebidas deverão ser 

vendidas a preço de mercado. 

 

 2.2 – São responsabilidades da Contratante: 

- Grupo Musical para animação do jantar. 

- Fornecimento da louça e talheres para arrumação das mesas 

- Fornecimento de taças aos que adquirirem ingresso. 

 

Cláusula Terceira - O Contratante pagará  à Contratada para cada janta o valor de 

R$.............(......), que será multiplicado pelo número de ingressos vendidos. 

 



Cláusula Quarta - O pagamento será efetuado em uma parcela, em até 05 (cinco) dias após a 

realização do evento, mediante apresentação da nota fiscal. 

 

Cláusula Quinta – Para todos os efeitos legais o responsável pela fiscalização do presente 

Contrato é a Sra.  Simone Miotto, Secretária de Turismo. 

Cláusula  Sexta - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da rubrica 

orçamentária (543) 06.01.3.3.90.30 – Material de Consumo, Material Para Festividades e Homenagens, 

Secretaria da Educação; 

 

Cláusula Sétima -  O descumprimento de qualquer das estipulações fixadas neste Contrato 

ensejará o rompimento do mesmo, com as cominações de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato como 

multa, além da proibição de contratar com o Município de Vista Alegre do Prata pelo prazo de um ano. 

 

Cláusula Oitava – São motivos de rescisão contratual os elencados nos artigos 78 e 79 da Lei  

8666/93 e alterações, no que pertine a este Contrato. 

 

Cláusula Nona – Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata como domicílio judicial deste 

Contrato. 

Por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma. 

Vista Alegre do Prata,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE PROPOSTA (SUGESTÃO) 

 

 

 

 

A empresa...................................., estabelecida (endereço)..., CNPJ nº......., vem  

com o presente apresentar Proposta Financeira à Carta-Convite nº 003/2018. 

 

Objeto: Serviço de Buffet no Evento 8º Jantar do Frango e do Leitão 

Valor: R$................................(...............................................) por pessoa 

 

Declaramos que estamos cientes de nossas obrigações e concordamos com todas 

as disposições contidas no edital. 

 

 

Local e data 

 

 

 

                                                             Carimbo da empresa e assinatura 

                                                                      Do responsável legal 


