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Edital nº 01 de 26 de setembro de 2022.

 
TOMADA DE PREÇOS 01/2022 

( Processo Adminisrativo nº 23291.001475/2021-23 )
 
 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA –
IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS, CNPJ: 10.764.307/0010-03, sediado na Avenida David Jonas Fadini, S/n, Rosa
Neto, Eunápolis – Bahia. CEP 45.823-431, por meio da sua Comissão Especial de Licitação, designada pela
Portaria nº xx, de xx de julho de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MAIOR OFERTA, para a CESSÃO ADMINISTRATIVA DE
USO DE BEM PÚBLICO, espaço físico a ser utilizado por CANTINA ESCOLAR, que será regida pela Lei
n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e subsidiáriamente as Lei no 8.245, de 18
de outubro de 1991 e Lei nº 6.120, de 15 de outubro de 1974. conforme condições e especificações estabelecidas
neste Edital e seus anexos, cujos envelopes contendo documentação de habilitação e proposta de preços deverão
ser elaboradas mediante as seguintes condições:
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS               
1. Local dos serviços: IFBA, Campus Eunápolis.
2. Data e hora da sessão pública: 17/10/2022 às 09:30
3. Esclarecimentos e informações aos licitantes e interessados, diariamente das 8:00 às 11:00 e das

13:00 às 16:00, no Campus Eunápolis com a Comissão Especial de Licitação ou e-mail: compras-
eunapolis@ifba.edu.br.

4. O Edital estará afixada no quadro de avisos do Campus Eunápolis e no endereço
eletrônicohttps://portal.ifba.edu.br/eunapolis, também estará disponível no
sítio www.comprasnet.gov.br e poderá ser solicitado através do e-mail compras-
eunapolis@ifba.edu.br. pessoalmente no Campus Eunápolis onde os interessados deverão
comparecer munidos de mídias digitais como pendrive para obter cópia do instrumento
convocatório.

5. Forma de execução: Execução Indireta.
6. Licitação Exclusiva para micromepresas (ME) e empresa de pequeno porte (EPP) nos termo do

artigo 48 da Lei 123/2016.
7. Regime de execução: Preço unitário.
8. Tipo de licitação: Maior oferta.
9. Prazo da prestação dos serviços: 12 meses.

10. Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura das mesmas.
11. Autorização para a licitação: Processo Administrativo 23291.001475/2021-23.
12. A visita técnica para conhecimento das condições físicas da cantina é FACULTATIVA e será

realizada em dias e horários previamente agendados com a Comissão Especial de Licitação no, pelo

http://www.comprasnet.gov.br/
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telefone (73) 3281-2266, ou e-mail compras-eunapolis@ifba.edu.br os licitantes deverão levar duas
vias do atestado de vistoria, disponibilizado no ANEXO VII do presente Edital.

1. A não realização da visita implica na entrega obirgatória da declaração de de Pleno
conhecimento das condições de participação, conforme ANEXO VI deste edital. 
 

2. DO OBJETO 
1. O objeto desta Tomada de Preços é cessão administrativa de uso de bem público de forma

onerosa, espaço físico para exploração de cantina no IFBA Campus Eunápolis,  conforme condições
e exigências previstas no presente Edital e seus Anexos. 

2. A cessão administrativa será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da
lei, quando conveniente para Administração.

3. O licitante vencedor poderá instalar, em espaços determinados pela Diretoria Administrativa
do Campus, até 03 (três) máquinas do tipo autoatendimento (café expresso, biscoitos, etc).

4. O espaço da cessão administrativa é ideal para lanches rápidos como salgados, sanduíches, cafés,
sucos, biscoitos, chocolates, etc.

5. O valor mensal a ser pago pela Cessionária à Concedente, referente à cessão administrativa de uso
estando incluso  as despesas com energia elétrica e água será o valor da proposta vencedora do
certame licitatório que não poderá ser inferior a R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa
reais).

1. O valor mínimo é composto por R$ 1.400,00 (mil cento e vinte e cinco reais) pelo espaço
físico, acrescidos de 35% no valor, que corresponde a R$ 490,00 (quatrocentos e noventa
reais) referente ao consumo de água e energia, totalizando assim R$ 1.890,00 (um mil
oitocentos e noventa reais)

2. Os valores mensais a serem pagos pela Cessionária deverão ser efetuados até o décimo dia
útil do mês subsequente ao trigésimo dia da assinatura do contrato.

6. O IFBA Campus Eunápolis poderá rever a qualquer tempo, as despesas com energia elétrica e água,
estabelecendo mediante acordo entre as partes, o reajuste necessário para cobrir tais despesas.

1. A concedente poderá providenciar a instalação de medidores de consumo de água e energia
exclusivos para o ambiente da cantina, passando a Cessionaria a pagar pelo valor do aluguel
conforme subitem 2.5.1 acrescido do valor referente ao efetivo consumo de água e/ou energia. 
 

3. DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTAS:

1. Até às 09:30 horas, do dia 17, mês outubro, ano 2022, no endereço IFBA Campus Eunápolis,
avenida David Jonas Fadini, S/nº, bairro Rosa Neto, CEP 45823-431, Eunápolis-BA para entrega
dos Envelopes n. 01, com os documentos de habilitação e declarações complementares, e n. 02, com
a proposta.  
 

4. DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
1. Às 10:00 horas, do dia 13, mês outubro, ano 2022, na Sala de Reniões do Campus Eunápolis, no

endereço: IFBA Campus Eunápolis, avenida David Jonas Fadini, S/nº, bairro Rosa Neto, CEP
45823-431, Eunápolis-BA, terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização de
consulta “on line” ao SICAF.

2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome
do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes
dizeres:

IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022
ENVELOPE N°. 01 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Franciel
Realce

Franciel
Realce



3. 

RAZÃO SOCIAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CNPJ/CPF: xx.xxx.xxx/xxx-xx

 

IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022
ENVELOPE N°. 02 
PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CNPJ/CPF: xx.xxx.xxx/xxx-xx

4. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive,
encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários
finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser
endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1
deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, com antecedência mínima de 01 (uma)
hora do momento marcado para abertura da sessão pública

1. Os envelopes de documentação e proposta encaminhados ao Campus Eunápolis após a data e
horário fixado no presente Edital, permanecerão em poder da Comissão, devidamente
lacrados, durante 20 (vinte) dias corridos contados da data de abertura da licitação. Findo este
prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.  
 

5. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar

devidamente representados por:
1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento

de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual,
contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e
ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem
constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;

2. Representante designado pela empresa licitante,  que deverá apresentar instrumento
particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome
da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de
identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou
estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais  e no caso de sociedades por ações,
acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;

2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.
3. Uma Licitante, incluindo todos os membros de uma associação ou grupo, suas filiais ou empresas

que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma
única proposta.

1. Caso uma licitante participe em mais de uma proposta, estas serão levadas em consideração e
todas serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

2. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as
empresas que tenham diretores, acionista (com participação em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou



financeiramente a outra empresa. 
 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
1. Poderão participar desta licitação exclusivamente as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno

Porte (EPP) cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto, que estiverem devidamente
cadastrados ou NÃO no Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores (SICAF).

1. O cadastro no SICAF é condição obrigatória para assinatura do contrato.
2. Poderão participar do presente certame licitatório as empresas que:

1.  atendam às condições deste edital;
2. não estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, consórcio de

empresas, e não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.  não tenham sido declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar ou suspenso nos termos do

Art. 87 da lei nº 8.666/93, por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

3.  Não poderão participar do presente certame licitatório: 
1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislação vigente;
2. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos;
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de

dissolução ou liquidação;
6. Empresas NÃO enquadradas nos incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de

14 de dezembro de 2006;
7. Empresas que tenham como sócio dirigentes e servidores do IFBA e de qualquer outro órgão

ou entidade da Administração Pública Federal observadas as normas que estabelecem os
direitos e deveres do Servidor Público;

8. é vedada a participação de consórcios ou grupos de Empresas.
9. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa

SEGES/MP nº 5, de 2017.
10. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 
4. As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme

incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações
posteriores e que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto nessa lei deverão apresentar uma declaração de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte. ANEXO IV deste edital. 
 

7. DA VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS:
1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos do Edital, sendo

facultativa à visita ao local situado na IFBA/Campus Eunápolis, Avenida David Jonas Fadini, S/nº,
Bairro Rosa Neto, CEP 45823-431, Eunápolis-BA, executando todos os levantamentos necessários
ao desenvolvimento de seus trabalhos.

1. A licitante deverá agendar a vistoria, através do telefone (73) 3281-2266, e-mail compras-
eunapolis@ifba.edu.br, com a Comissão de Especial de Licitação, de segunda à sexta-feira,
das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00.

2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-
se até o segundo dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes.



3. Para a vistoria, a licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 
identificado apresentando documento de identidade civil;

4. Todos os custos associados à visita  serão de inteira responsabilidade da licitante.
5. Na data da realização da visita técnica, o interessado em participar da licitação, deverá trazer

já preenchido o atestado de visita técnica ANEXO VII o qual será assinado e encaminhado
pelo servidor que acompanhará a visitação dando o devido ateste.

2. A declaração de vistoria  ANEXO VII, poderá ser substituída pela declaração do ANEXO VI, caso
o licitante não deseje realizar vistoria nas instalações. 
 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
1. A proposta e quaisquer documentos de habilitação deverão ser apresentados em idioma nacional.
2. Os documentos deverão ser apresentados em cópias legíveis, numerados sequencialmente na ordem

indicada neste Edital, rubricados e ou assinados pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou
preta, ficando a critério da Comissão de Licitação exigir os originais de cada um deles.

1. Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços poderão ser apresentados no original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão
de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial.

2. Serão aceitas somente cópias legíveis.
3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
4.  Não serão aceitos documentos entregues com emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.
5. A Comissão de Licitação reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento,

sempre que julgar necessário.  
 

9. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 1)
1. O licitante cadastrado, ou NÃO, no SICAF, deve inserir no envelope nº 01, dos documentos de

habilitação e das condições de participação, as declarações complementares que consistem nos
seguintes documentos:

1. Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por PESSOA JURÍDICA
de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado ou estar prestando
serviços compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação.

2. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. Conforme ANEXO IV do edital

3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009 ANEXO V;

6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

7. que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999;

2. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital;

3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar, no
envelope nº 1, a seguinte documentação relativa à 4. Habilitação Jurídica e à 5. Regularidade



Fiscal e trabalhista, bem como a 6.Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas
adiante.

1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03,
de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas;

4. Habilitação Jurídica:
1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;

7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva

5. Regularidades Fiscal e Trabalhista:
1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

1.    caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela
correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;

6. Qualificação Econômico-Financeira:
1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do

licitante;
1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitação.

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;

2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas: 

4. 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total                                                       
         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante       
         Passivo Circulante

5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui
(capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado
total anual a ser pago pela Cessionária. 

7. Qualificação Técnica:
1. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da

empresa licitante
8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em
órgão da imprensa oficial.

10. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade
técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará habilitado
para a fase de classificação. 
 

10.  PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 2) 



1. Os documentos relativos a proposta de preços deverão ser apresentados, em envelopes separados,
em cópias autenticadas (conforme subitem 5.2.1), em 01 (uma) via, no idioma nacional,
encadernados e ordenados, devidamente identificados, numerados, rubricados e ou assinados pelo
licitante, deverão ser acompanhados da relação dos mesmos, ficando a critério da Comissão de
Licitação exigir os originais de cada um deles, serão os seguintes:

1. Carta de Apresentação da proposta (modelo em anexo);
2. Relação dos lanches, conforme o Projeto Básico, que serão servidos pela empresa com

respectiva tabela de preços que serão praticados.
2. O preço, em moeda corrente nacional, deverá ser indicado na proposta, elaborada em estrita

observância ao disposto neste Edital, devendo ser escrito em algarismo e por extenso, prevalecendo,
em caso de divergência, o valor escrito por extenso, e em caso de ainda houver divergência entre
valores, se aceita o valor unitário.

3. Na Carta de Apresentação da Proposta deverá constar: Identificação da Licitante, Preço mensal de
locação mensal e prazo de pagamento não superior ao décimo dia útil do mês subsequente,
conforme modelo no ANEXO III.

4. A proposta cujo preço do arrendamento mensal for inferior aos preços mínimos estabelecidos
no subitem 2.5, e prazo de pagamento superior ao décimo dia útil ao estabelecido no mesmo
subitem, será desclassificada.

5. Serão desclassificadas as propostas que contiverem valores de custos em parâmetros que não a
moeda corrente do país, conforme constante no subitem anterior.

6. As assinaturas ou rubricas serão identificadas através de carimbo ou digitadas.
7. Prazo de validade da proposta, não será inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura.
8. Não será aceita proposta que esteja em desacordo com as especificações aqui exigidas.
9. Não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões ou retificações na proposta, depois de

apresentada, nem aceitos pedidos de desconsideração da mesma.
10. Fica assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e

empresas de pequeno porte, conforme consta na Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006
8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.

1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não
haja majoração do preço proposto.

10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão

Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá à abertura
da licitação.

1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem
o bom andamento dos trabalhos.

2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido.



3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 -
Documentos de Habilitação.

1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes.

4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará
o 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: 
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de condição

de participação.
5. Após a verificação de sanções que impeçam a participação no certame, serão verificadas as

condições de participação objeto das declarações complementares.
6.  Realizadas ambas as verificações, a documentação de habilitação dos licitantes será então

verificada, observando-se as demais exigências previstas neste instrumento convocatório.
1.  Também será consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em

relação aos licitantes nele cadastrados e que optaram por comprovar sua habilitação por meio
deste sistema, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.

2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

7. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se,
informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos
membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.

8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão
desfavorável do recurso.

9. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão
desfavorável do recurso.

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


10. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta
de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado
para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e
mantidos invioláveis até a posterior abertura.

2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante
por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.

11. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste
Instrumento Convocatório.

12. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

13. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

14. Será considerado inabilitado o licitante que:
1. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.
2. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de

validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do
SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007.

15. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.

16. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.
123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o
somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior,
extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que
trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.

1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício
corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até
o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos,
acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da
Lei Complementar n° 123, de 2006;

2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem
que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em
Lei e a não-aplicação, na presente licitação, dos benefícios decorrentes dessa qualificação.

17. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em
ata. 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS



1. O critério de julgamento será o Maior Oferta para valor do aluguel.
2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A
Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas.

3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
6. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor

ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados.
7. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de

8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificação.

8. Será desclassificada a proposta que:
1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
2. contiver vício insanável ou ilegalidade;
3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -

Plenário) ou desconto menor do que o mínimo exigido, tanto em custos unitários como no
valor global, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

9. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado,
atendidas as demais condições de aceitabilidade.

1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;

2. 10.1.1.   Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível
esse regime.

10. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes,
que poderão impugná-lo no mesmo prazo.

12. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do
certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

13. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a
decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em
ata.

14. O resultado do certame será divulgado no sítio eletrônico institucional
www.portal.ifba.edu.br/eunapolis. 
 

10.  DOS RECURSOS
1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das

propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993.
2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados,

pelo prazo necessário à interposição de recursos.

Franciel
Realce



3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse
público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.

4. Os recursos deverão ser encaminhados para o  pelo e-mail compras-eunapolis@ifba.edu.br ou
protocolada no endereço Av. David Jonas Fadini, S/N, Rosa Neto, CEP 45823-431 - Eunápolis -
BA.

5. O recurso será dirigido ao Diretor Geral, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, a
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

11. DA FISCALIZAÇÃO.
12. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto

Básico, ANEXO I deste edital. 

12. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no

Projeto Básico, anexo a este Edital. 
 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na

proposta apresentada e no Projeto Básico – ANEXOS I deste edital. 
 

14. DO TERMO DE CONTRATO
1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de

Contrato.
2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,

para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.

1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

3. O prazo de vigência da contratação é 12 (doze) meses contados a partir de sua assinatura, podem ser
prorrogado nos termos da lei.

1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento,
sem ônus, antes da contratação.

2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato ou da ata de registro de preços.



5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

15.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que:

1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
2. apresentar documentação falsa;
3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
5. não mantiver a proposta;
6. cometer fraude fiscal;
7. comportar-se de modo inidôneo.

2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;

2. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado anual previsto a ser pago pela
licitante/adjudicatário;

3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

4. 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 a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Código Civil.

8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.



9. 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. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico. 

 
16. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas
ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.

2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei
nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.

4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, por petição  dirigida ao presidente da
comissão de licitação, pelo e-mail compras-eunapolis@ifba.edu.br ou protocolada no endereço
Av. David Jonas Fadini, S/N, Rosa Neto, CEP 45823-431 - Eunápolis - BA. 
 

17.  DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
1. O IFBA se reserva ao direito de no interesse do Serviço Público, sem que aos licitantes caibam

quaisquer tipo de reclamação ou indenização:
1. adiar a data de abertura da presente licitação;
2. alterar as condições da EDITAL, e outros elementos que digam respeito à presente licitação,

com a devida publicidade, antes da abertura do certame.
2. A licitação somente poderá ser revogada, por razões de interesse público decorrente de fato

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante
parecer escrito e fundamentado.

3. Constatada a ilegalidade de ato pertinente a esta licitação, de oficio, por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e fundamentado, a licitação será anulada, induzindo à anulação do
contrato, se houver. 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.

2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas.

5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil



subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação da Comissão em sentido contrário.

7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico
(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de
engenharia.

10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.

13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.

14. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993,
e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

15. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente processo licitatório é o da Seção
Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro.

16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1. Projeto Básico (Anexo I)
2. Carta de Apresentação dos Documentos (Anexo II)
3. Carta de Apresentação da Proposta (Anexo III)
4. Declaração de Enquadramento como ME e EPP (Anexo IV)
5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo V)
6. Declaração de Pleno Conhecimento das Condições (Anexo VI)
7. Declaração de Visita ao Local de Prestação do Serviço (Anexo VII)
8. Minuta de Termo de Contrato (Anexo VIII)
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. David Jonas Fadini, S/Nº - Bairro Rosa Neto - CEP 45823-431 - Eunápolis - BA - www.portal.ifba.edu.br 

PROJETO BÁSICO - EUN/DG.EUN/DEPAD.EUN

 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022 

( Processo Adminisrativo nº 23291.001475/2021-23 )
 
Anexo I - projeto básico do edital de licitação na modalidade tomada de preços n°
01/2022 - realizada pela concedente o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia Campus Eunápolis, doravante denominda IFBA, que tem como
objeto a cessão administrativa de uso de espaço público, como descrito no item 1
deste documento, a ser explorado por particular de forma privativa, doravante
denominado Cessionária, 

1. DO OBJETO

1. O presente Projeto Básico tem por objeto a cessão administrativa  de uso do espaço físico, de forma onerosa, destinado à implantação e exploração dae serviço de
alimentação por cantina escolar com área de aproximadamente 40m2 (Quarenta metros quadrados) no Campus Eunápolis, localizado na Av. David Jonas Fadini,
S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis - BA - CEP: 45823-431. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA

1. A atividade da Instituição está ligada a oferta de cursos técnicos integrados, subsequentes, cursos de curta duração para qualificação de mão de obra, cursos de
pós-graduação e cursos de nível superior, os quais são oferecidos em três turnos: matutino, vespertino e noturno, podendo sofrer variações quantitativas sem
avisos prévios. Dessa forma, considerando a existência de espaço físico com infraestrutura para funcionamento da cantina e as necessidades de oferecer produtos
de qualidade e cardápios diversificados, com opções de lanches para os alunos e servidores do Campus Eunápolis, faz-se necessário à contratação de particular a
fim de ofertar tais serviços. A forma de contratação proposta é através da cessão onerosa de uso, para fins comerciais, na qual consiste em um Contrato
Administrativo onde o poder público atribui a utilização exclusiva de um bem de seu domínio a particulares, para que o explore segundo a sua destinação
específica, a qual encontra amparo na alínea “f”, inciso I, do artigo 17, combinado com o Inciso I, artigo 22 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, parágrafo 3º
do artigo 23, bem como o disposto na Lei nº 6.120/74 e no Art. 95 do Decreto Lei nº 9.760/46. 
 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais
ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Concedida e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.  
 

4.  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1. Atendimento à legislação incidente sobre o objeto desta cessão administrativa durante toda a vigência contratual, sem prejuízo de outras correlacionadas e em
especial as seguintes:

1. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 e suas alterações.

2. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e suas alterações.

3. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e suas alterações.

2. Apresentação de todos os alvarás de funcionamento, especialmente o sanitário; 

3. Atendimento, no que couber, à legislação específica e material consultivo acerca do serviço a ser contratado

1. RDC ANVISA n.º 216 de 15 de setembro de 2004 - Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação;

2. Portaria CVS 5, de 9 de abril de 2013 - Aprova o regulamento técnico sobre boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços de
alimentação, e o roteiro de inspeção;

3. Lei Nº 13.666, de 16 de maio de 2018 - Institui a Educação Alimentar e Nutricional entre os temas transversais no currículo escolar;

4. Experiências estaduais e municipais de regulamentação da comercialização de alimentos em escolas no Brasil: identificação e sistematização do processo
de construção e dispositivos legais adotados (Ministério da Saúde, 2007);

5. Alimentação Saudável das Escolas - Guia para Municípios (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC).  
 

5. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. O atendimento aos clientes deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, das 6 h e 30 min às 21 h e 30 min e aos sábados letivos de  6 h e 30 min às 11 h e 30
min, conforme o calendário escolar.

2. A Cessionária fica obrigada a prestar o serviço  nos dias úteis e quando necessário as necessidades do Campus Eunápolis, aos domingos e feriados.

3. A critério da Administração do IFBA, os horários de atendimentos poderão ser alterados a fim de atenderem aos casos excepcionais;

4. Durante o período de recesso escolar, férias, greve ou outro tipo de paralisação das atividades da Instituição, será obrigatório o funcionamento da cantina, por
período mínimo de 02 (duas) horas, em cada expediente, podendo esta condição ser modificada em acordo com o IFBA, se convier, sendo que a cessionária
pagará à Concedente apenas 30% (trinta por cento) do valor mensal da cessão administrativa de uso quando o interrupção das atividades for superior a quinze
dias.



5. Caberá à cessionária proporcionar atendimento compatível com a demanda.

6. O cardápio básico poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento dos usuários frente à alimentação servida.

7. Para a cessionária oferecer qualquer tipo de alimento que não esteja descrito no cardápio básico ou para excluir a comercialização de algum item, deverá ter
autorização da Administração do Campus.

8. Os sucos naturais, vitaminas, leite, café e outros devem ser servidos em copos descartáveis ou, se solicitado pelo usuário, em copos de vidro e xícaras de igual
capacidade.

9. Não é permitido o uso de canudos de plástico na cantina, apenas aqueles biodegradáveis.

10. Os alimentos devem ser servidos em condições sadias, preparados com gêneros de qualidade, com ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de
higiene e técnicas culinárias.

11. Os variados tipos de sobremesas e/ou lanches frios, devem ser colocados em balcão frigorífico refrigerado.

12. O IFBA poderá requisitar o cancelamento da venda de toda e qualquer mercadoria ou produto, quando julgar inconveniente ao interesse público e/ou a sua
imagem.

13. A Cessionária deve utilizar as instalações cedidas pelo IFBA exclusivamente no cumprimento do objeto pactuado, correndo às suas expensas a conservação,
guarda e manutenção.

14. A cantina se destinará, unicamente, de forma contínua e ininterrupta, ao desempenho das atividades previstas no contrato de cessão administrativa de Uso, sendo
que qualquer outra atividade deverá ser autorizada pelo IFBA.

15. Na cantina é expressamente vedada:

1.  A utilização de alto falante e/ou congênere que produzam som ou ruídos, prejudicial ao andamento das aulas;

2.  A guarda ou depósito de produtos inflamáveis, explosivos, corrosivos, tóxicos ou de forte odor.

3. A comercialização de bebidas alcoólicas;

4. A comercialização de cigarros e quaisquer produtos tóxicos;

5. A comercialização de produtos relacionados a quaisquer tipos de jogos de azar;

6. Preparação de lanches para comercialização em locais que não sejam o IFBA;

7. Instalação de equipamentos industriais de grande porte; e

8. Propaganda de produtos alimentícios industrializados;

16. Os preços dos alimentos e bebidas deverão estar devidamente afixados em quadro em local visível.

17. Se houver interesse da Cessionária, poderão ocorrer vendas a crédito, sob seu controle, eximindo-se o IFBA de qualquer responsabilidade por inadimplência dos
credores.

18. Não será permitido a inclusão de taxas, tais como comissões e gorjetas, nos preços da tabela, nem a sua cobrança à parte.

19. Todos os funcionários da cantina deverão ser credenciados junto ao IFBA, o qual só permitirá a entrada de funcionários devidamente autorizados.

20. Deverão ser mantidos nos locais de trabalho somente empregados que tenham a idade permitida por lei para o exercício da atividade e que gozem de boa saúde
física e mental.

21. O pessoal necessário à execução dos serviços, objeto da presente cessão de uso, será de exclusiva responsabilidade da Cessionária, observando-se a legislação
trabalhista e as normas de segurança e higiene do trabalho.

22. É aconselhavel que a Cessionária disponha de apoio especializado do profissional nutricionista devidamente habilitadao para atuar em serviços de alimentação.

23. Não empregar, sob qualquer regime ou alegação, pessoas que mantenham vínculo empregatício com o IFBA.

24. O empregado que trabalhar no caixa não poderá servir ou manipular alimentos.

25. Na execução dos serviços da cantina, a Cessionária deverá considerar a realização das seguintes práticas sustentáveis:

1. Uso de canudos biodegradáveis.

2. Priorizar a utilização de sacolas alimentícias de papel ao invés de sacolas plásticas.

3. A venda de bebidas como sucos naturais, vitaminas, leite, café e outros deve ser realizada em copos descartáveis biodegradáveis ou, se solicitado pelo
usuário, em copos de vidro e xícaras de igual capacidade.

4. Utilização de equipamentos refrigeradores, fornos micro-ondas e/ou elétricos, sanduicheiras e demais equipamentos elétricos devem ser classificados em A
ou B quanto ao consumo de energia elétrica pelo selo padrão Inmetro.

5. Separa e encamainhar garrafas PET e latas de alumínio para cooperativas de catadores de material reciclável.

6. Encaminhar para cooperativas de reciclagem a gordura utilizada em processos de fritura.

7. Os resíduos orgânicos deverão ser encaminhados para composteiras sempre que possível e/ou disponibilizados para projetos do curso de Meio Ambiente. 

26. A Cessionária deverá proporcionar seguintes condições de trabalho:

1. A mão-de-obra necessária à execução dos serviços, será de exclusiva responsabilidade da Cessionária, observando-se a legislação trabalhista e as normas
de Segurança e Higiene do Trabalho.

2. Atendimento compatível com a demanda;

3. Capacitação periódica dos funcionários no que se refere à manipulação de alimentos e prevenção de acidente, apresentando os certificados individuais.

1. Cabe ressaltar que existem diversos cursos gratuitos de curta duração disponíveis de forma ead, em instituições como SEBRAE, ENAP, etc.

4. Não será permitido empregar, sob qualquer regime ou alegação, pessoas que mantenham vínculo empregatício com o IFBA Campus Eunápolis.



5. Deverão ser mantidos nos locais de trabalho somente empregados que tenham a idade permitida por lei para o exercício da atividade e que gozem de boa
saúde física e mental. 
 

6. DAS OPÇÕES DE CARDÁPIO

1. O cardápio básico obrigatório será composto dos seguintes itens:

2. ITEM RELAÇÃO DE PRODUTOS DO  CARDÁPIO BÁSICO PESO MÍNIMO

1 Água Mineral 500ml
2 Água Mineral c/ Gás 500ml
3 Água de Coco 300ml
4 Suco de Laranja Integral (Opcional: gelo, sachê de adoçante ou açúcar) 300ml
5 Suco de Polpa (Opcional: sachê de açúcar ou adoçante) 300ml
6 Vitaminas de Frutas 300ml
7 Chocolate (quente ou gelado) 200ml
8 Iogurte natural (opcional: mel, frutas frescas picadas, granola) 200ml
9 Café (Opcional: sachê de açúcar ou adoçante) 100ml
10 Café c/ Leite (Opcional: sachê de açúcar ou adoçante) 100ml
11 Cappuccino (Opcional: sachê de açúcar ou adoçante) 100ml
12 Pão de queijo 25g
13 Cuscuz de milho (Opcional: manteiga) 120g
14 Batata-doce cozida 150g
15 Banana-da-terra cozida (opcional: canela em pó) 200g
16 Salada de Frutas (opcional: leite em pó, granola) 300ml
17 Tapioca Simples (com manteiga e/ou coco ralado)  100g
18 Tapioca recheada (ovo frito, frango e milho, queijo muçarela, carne seca e banana-da-terra) 150g

19 Omelete Recheado (carne moída, frango, legumes, muçarela; Opcional: milho, ervilha,
cenoura) 120g

20 Sanduíche Natural Tradicional (recheios: atum, frango e pasta de ricota) 170g
21 Sanduíche Natural Integral (recheios: atum, frango e pasta de ricota) 170g
22 Pizza brotinho (recheios: muçarela, marguerita, atum, frango, milho) 120g
23 Pão na Chapa com manteiga (francês ou de forma) 50g
24 Pão integral na chapa com manteiga (francês ou de forma) 50g
25 Hambúrguer de Forno 120g
26 Pão Delícia Sem Recheio 100g
27 Pão Delícia Recheado c/ Creme de Queijo 120g
28 Bauru (recheios de frango, muçarela, ricota, proteína texturizada de soja) 150g
29 Esfirra (recheios: carne, frango, ricota com uva passa e cenoura) 150g
30 Pastel de Forno (recheios: frango, creme de ricota com espinafre) 120g
31 Bolo Caseiro (laranja, chocolate, aipim, banana e canela, milho) 100g
32 Torta (cenoura com chocolate, abacaxi caramelizado, banana da terra caramelizada) 120g

33 Caldo de Aipim (recheios: frango e açafrão, carne seca, merluza e açafrão; Opcional: limão
e torradas) 300ml

34 Caldo de Abóbora (recheios: frango, carne seca; Opcional: limão e torradas) 300ml
35 Sopa de legumes e verduras com massa (Opcional: limão e torradas) 300ml
36 Picolé de Frutas 60g
37 Açaí batido com frutas (morango, banana; opcional: granola) 150g
38 Amendoim salgado torrado sem pele 50g
39 Milho cozido (Espiga) 200g

 

3. A Cessionária poderá fornecer outros produtos não relacionados no cardápio acima, desde que previamente autorizada pelo IFBA e com os preços compatíveis
com os praticados no mercado local em estabelecimento como restaurante, cantina ou lanchonete, resguardando o direito do IFBA solicitar pesquisas de preços,
de forma a comprovar o preço praticado.

7. DOS PREÇOS PRATICADOS

1. Os preços por item contidos no cardápio básico, item 4 deste documento,  deverão ser no mínimo 5% (cinco por cento) menor que os das lanchonetes
comuns, excetuando-se os produtos tabelados por Órgão Oficial e poderão ser cobrados pela Cessionária desta Tomada de Preços, devendo serem mantidos por
um período mínimo de 12 meses. 

2. Decorrido este período, os preços poderão ser reajustados e corrigidos de acordo com o IGPM (FGV) e/ou na falta deste pelo INPC (IBGE), ou, outro índice
substitutivo, sempre respeitando os preços praticados no mercado regional

3. A Cessionária deverá, obrigatoriamente, elaborar os cardápios semanais de forma a contemplar a execução do cardápio básico conforme o quadro acima. 

4. Os preços dos demias produtos a serem comercializados, não poderão exceder aos de mesmo peso, tamanho e qualidade, aos praticados nos estabelecimentos
similares das proximidades do IFBA, bem como aqueles praticados pelo mercado.

5. O preço cobrado pelos serviços e produtos vendidos na Cantina somente poderão ser alterados com aprovação prévia do IFBA, ou por tabelamento estipulado por
órgão competente, se houver.

6. Qualquer solicitação de alteração no preço do cardápio, por parte da Cessionária, somente poderá ser feita anualmente e deverá apresentar cálculos
demonstrativos e justificativa devidamente fundamentada, a qual será analisada pelo IFBA,  manifestando concordância ou não com o solicitado.

7. As tabelas dos preços praticados deverá ser exposta para os usuários, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, se necessário, o IFBA pode solicitar a
redução desses preços, em qualquer época, se verificada a incompatibilidade com os praticados no mercado regional.

8. Atendimentos especiais de lanches e refeições deverão ter seus preços e condições de fornecimento previamente solicitado e negociado entre o IFBA e a
Cessionária.

9. A Cessionária não poderá onerar os preços dos alimentos quando estes forem solicitados quentes ou adoçados. 
 

8. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS        



1. A Cessionária deverá dispor de equipamentos, utensílios, maquinários, mobiliários tais como mesas, cadeiras e armários, e demais peças necessárias às atividades
a serem desenvolvidas, bem como de eletrodomésticos de cozinha e cantina, além de outros que se fizerem necessários ao perfeito funcionamento da cantina e ao
pleno cumprimento do objeto da contratação;

2. A Cessionária poderá colocar mesas e cadeiras na área externa da cantina, no quantitativo e modelo, compatível com o bom atendimento ao público.

3. Todos os materiais, equipamentos e utensílios de que trata o subitem 7.2, devem estar em perfeito estado de funcionamento;

4. A cessionária deverá  fornecer lixeiras com tampa móvel e sacos de plásticos no interior, para toda área de acordo com as normas de coleta seletiva, e/ou,
conforme determinado pelo IFBA.

5. A empresa deverá disponibilizar os seguintes equipamentos abaixo, sem prejuízo de outros que se fizerem necessários:

1. Freezer/geladeira, fogão, mesas e cadeiras a serem utilizadas pelos consumidores;

2. Sanduicheira, cafeteira, extrator de sucos, liquidificador;

3. Estufa para conservação de salgados;

4. Bandejas para servir as refeições, copos, pratos, talheres, bem como todos os utensílios à prestação dos serviços;

5. Balcão vitrine para guarda de bolos, pães, salgados, etc.  

9. DO PAGAMENTO DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO

1. O valor mensal a ser pago pela Cessionária referente a cessão onerosa de uso do espaço público destinado à instalação da Cantina será o valor da proposta
vencedora do certame licitatório, não inferior a R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais).

2. Durante o período de recesso escolar, férias, greve ou outro tipo de paralisação das atividades da Instituição, será obrigatório o funcionamento da cantina, por
período mínimo de 02 (duas) horas, em cada expediente, podendo esta condição ser modificada em acordo com o IFBA, se convier, sendo que a cessionária
pagará apenas 30% (trinta por cento) do valor mensal da cessão de uso quando o interrupção das atividades for superior a quinze dias.

3. Sem prejuízo do valor contratual da ocupação, o preço específico mensal será revisto a cada 12 (doze) meses, mediante negociação entre as partes.

4. Os valores a serem reajustados, serão realizados a cada 12 (doze) meses a contar da data da vigência do prazo contratual, tomando-se por base a variação do
IGPM (Fundação Getúlio Vargas) do período e dos índices da ANEEL para os reajustes de energia elétrica, ou outro indexador oficial que vier a substituí-lo.

5. Dar-se-á, de pleno direito, independente da lavratura de Termo Aditivo ao contrato, a redução da periodicidade de reajuste, quer por ato da administração do
IFBA ou por dispositivo legal.

6. O IFBA  poderá rever a qualquer tempo, as despesas com energia elétrica e água, estabelecendo mediante acordo entre as partes, o reajuste necessário para cobrir
tais despesas.

7. Os valores mensais a serem pagos pela Cessionária, deverão ser efetuados até o décimo dia útil do mês subsequente ao trigésimo dia da assinatura do contrato.

1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, não maior que 30 (trinta) dias, o valor devido será acrescido de juros moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, aplicando-se a
seguinte fórmula:

JM = I x N x VP

JM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = (1 / 100) 
30

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso 

1. Deixar de acrescer os encargos moratórios, previsto neste item, ao pagamento mensal estará sujeito a aplicação das sanções previstas no item
13 deste documento.

2. Para os atrasos de pagamento, superiores a 30 (trinta) dias, apurados desde a data limite prevista parao o pagamento até a data do efetivo pagamento, sem
motivo justificado e aceito pelo IFBA, será aplicada às sanções previstas no item 13 deste documento.

3. Se o atraso injustificado no pagamento for superior a 90(noventa) dias, a concedente procederá à rescisão contratual, sem prejuizo das sanções cabíveis e
descritas no item 13 deste documento.

8. Qualquer solicitação de alteração no preço da cessão, por parte da Cessionária, deverá ser feita através de cálculos demonstrativos e justificativa devidamente
fundamentada, a qual será analisada pelo IFBA Campus Eunápolis,  manifestando concordância ou não com o solicitado.

9. A importância será paga através da Guia de Recolhimento da União – GRU, que deverá ser retirada no Setor Financeiro do Campus Eunápolis, ou emitida
diretamente pelo site http://www.tesouro.fazenda.gov.br. 
 

10. 9. DA VIGÊNCIA

1. Os contratos de Cessão Administrativa Onerosa de Uso para exploração comercial da cantina, vigorarão pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, observando-se o
disposto no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

1. Cumprir com todas as cláusulas assumidas neste contrato, bem como, com as determinações definidas em edital, projeto básico e nos compromissos definidos em
sua proposta comercial.

2. A Cessionária deverá atender as alterações e recomendações necessárias para o bom e fiel cumprimento do contrato, que forem feitas pelo IFBA.

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/


3. Manter atualizados durante a vigência deste contrato os documentos exigidos na habilitação e contratação.

4. Manter os preços do cardapio básico mínimo 5% (cinco por cento) menor que os das lanchonetes comuns e os demais produto com os preços compatíveis com o
mercado local excetuando-se os produtos tabelados por órgão oficial.

5. Manter fixados em local visível a tabela de preços de todos os itens encontrados na cantina;

6. Elaborar tabela de preços em moeda nacional, não podendo sofrer qualquer tipo de reajuste sem a devida autorização da Concedente.

7. Reparar ou indenizar todas e quaisquer avarias ou danos causados por seus funcionários  aos bens do IFBA.

8. A cessionária deverá seguir as normas sindicais, federais, estaduais e municipais, higiênico-sanitárias e os procedimentos técnicos adequados à aquisição,
estocagem, preparo, acondicionamento a fim de garantir as qualidades higiênico-sanitária, nutritiva e sensorial das refeições, assim como a legislação trabalhista
vigente no país.

9. Garantir a utilização de matéria-prima adequada, dentro das condições padrões quanto a critérios organolépticos, higiênico-sanitários e nutricionais;

10. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando garantir a sanidade microbiológica dos
mesmos;

11.  Não permitir que funcionário que receba dinheiro manipule alimentos, conforme determinação da ANVISA.

12. Manter quadro de funcionários, com número compatível, às atividades prestadas;

13. Assumir todos os encargos quando da Instalação de linha telefônica, após autorização da Concedente.

14. Serão de responsabilidade da contratada todas e quaisquer despesas decorrentes do uso de gás de cozinha;

15. Manter, conservar e reparar a rede hidráulica no ambiente objeto da cessão de uso;

16. Submeter todos os equipamentos à manutenção preventiva e corretiva;

17. Responder pela manutenção das instalações da lanchonete, inclusive efetuando, diariamente, a higienização, limpeza e conservação de pisos, paredes, mesas,
equipamentos e todas as dependências e áreas adjacentes, por sua inteira responsabilidade;

18. Realizar dedetização interna da área concedida a cada 06 meses, no máximo, caso as instalações apresentem-se infestadas com insetos e/ou pragas. A dedetização
deverá ser feita sempre aos sábados não letivos, sendo que a cozinha deverá sofrer faxina geral no dia posterior. Para isso a empresa licitante deverá escalar
número suficiente de funcionários;

19. A Cessionaria zelará para que o seu pessoal mantenha conduta compatível com os princípios de decência e boa educação, urbanidade no tratamento, obedecendo
rigorosamente às normas estabelecidas pelo Campus que poderá exigir, a qualquer tempo, o imediato afastamento e a substituição, em caráter definitivo, de
qualquer empregado que julgar conveniente.

20. Manter, por sua exclusiva conta os funcionários em serviço, devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestuário e calçado, substituindo-se imediatamente, por solicitação do IFBA, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome e função;

21. Manter o pagamento das obrigações trabalhistas, devidas aos seus empregados, rigorosamente em dia, bem como cumprir todas as obrigações em Convenção
Coletiva, Acordo Coletivo ou Sentença Normativa em dissídio coletivo de trabalho. 

22. Apresentar semestralmente resultado de parasitológico de fezes a ser realizado pelos funcionários do estabelecimento.

23. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus
encarregados.

24. Fornecer uniformes adequados às atividades de produção de refeições, bem como os equipamentos de segurança individual imprescindíveis à segurança física da
mão de obra;

25. Toda e qualquer saída ou entrada de veículos, de equipamentos da CESSIONÁRIA da sede deverá se precedida de identificação e registro em livro de registro
localizado na portaria do prédio ou outra forma de controle considerada conveniente e adequada pela CONCEDENTE.

26. Até o 15º dia de cada mês, a Cessionária deverá apresentar ao servidor designado pelo IFBA, o recibo do depósito realizado na conta única IFBA referente à
cessão de uso.

27. Em caso de rescisão deste contrato, independentemente do motivo que lhe der causa, a CESSIONÁRIA deverá retirar todos os seus bens e equipamentos, bem
como todas as adaptações efetuadas no espaço e equipamentos, repondo-os nas mesmas condições em que se encontram descritos no projeto Básico. 
 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

1. Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

2. Designar um fiscal ou comissão de fiscalização para acompanhar e fiscalizar a execução contratual;

3. Permitir o livre acesso dos empregados da Cessionária, na área objeto da permissão.

4. Disponibilizar à Cessionária o espaço destinado à instalação da cantina.

5. O IFBA mantém postos de vigilância para os três turnos no Campus Eunápolis, entretanto a ocorrência de eventuais furtos, danos ou sinistros no espaço cedido
não impõe à Concedente qualquer ônus ou responsabilidade exclusiva da CESSIONÁRIA

6. Exigir pontualidade no cumprimento dos horários fixados no presente contrato;

7. Exigir a limpeza da área física, equipamentos e utensílios utilizados à disposição do cessionárias e/ou empregados na execução dos serviços;

8. Exigir o cumprimento das normas higiênicas e sanitárias estabelecidas, assim como o cumprimento das normas trabalhistas e previdenciárias de seus
empregados;

9.  Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário para regularização das faltas ou
defeitos observados (art. 67, parágrafo 1§ e 2§ da Lei 8.666/93).

10. Fornecer em tempo hábil, quando for de sua responsabilidade, os dados e esclarecimentos solicitados pela CESSIONÁRIA, referentes aos serviços relacionados à
execução do objeto contratual;



11. A Concedente mantém postos de vigilância no campus, 24 (vinte e quatro) horas por dia. Entretanto, a ocorrência de eventuais furtos, danos ou sinistros à
Cantina não impõe à Concedente qualquer ônus ou responsabilidade, ocorrendo tais riscos ou conseqüências por conta exclusiva da CESSIONÁRIA. 

13. DAS PENALIDAS 

1. O IFBA poderá em conformidade com o disposto nos art.s 87 e 88 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA
as seguintes sanções:

1. Advertência;

2. Multa, na forma adiante prevista;

3. Suspensão temporária de licitar e contratar com o IFBA;

4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

2.  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Cessionária,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

3. A advertência será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas
estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da Fiscalização.

4. As multas, calculadas sobre o valor do Contrato, deverão ser aplicadas, após regular processo administrativo e serão:

1. De até 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, recusar-se a assinar o contrato o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;

2. De 2% ( um por cento) do valor anual do contrato, por queixa fundamentada da comunidade, com relação à má prestação dos serviços.

3. De 1% (um por cento) do valor anual do contrato, por majorar os preços praticados, acima do mercado contíguo ao IFBA.

4.  De 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, acrescido de juros de mora de 0,333% (trinta e três décimos por cento) ao dia, a ser contabilizado no
período correspondente ao atraso, por atraso no pagamento mensal das obrigações.

5. De de 1% (um por cento) sobre o valor anual, nos casos de reincidência de infração punida anteriormente com Advertência.

6. De até 2% (dois por cento) do valor anual do contrato pelas infrações não previstas nos itens anteriores.

5. As multas previstas no subitem acima serão independentes, podendo ser aplicadas cumulativamente, não impedindo, contudo que o IFBA, venha a rescindir
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas neste item 13.

6. Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, os demais proponentes será chamado, na ordem de classificação, sujeitando-se o
proponente desistente às sanções.

7. A Cessionária não incorrerá na multa referida no inciso I do subitem 13.4, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou fato de Administração do IFBA.

8. A suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com o IFBA serão declarados em função da natureza e gravidade da falta cometida, considerando
ainda as circunstâncias e o interesse do IFBA e não poderá ter prazo superior a 2 (dois) anos.

9. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de competência exclusiva do Ministro da Educação, facultada a defesa do
interessado, no prazo de 10(dez) dias da abertura de vistas ao processo.

10. A autoridade administrativa responsável pela fiscalização dos trabalhos, em nenhuma hipótese poderá omitir-se da aplicação das penalidades previstas,
notadamente das estabelecidas no subitem 13.1, salvo ocorrência de caso fortuito, força maior ou fatos da Administração. 

11. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores- SICAF.

12. A CONCEDENTE poderá promover a inscrição na Dívida Ativa da União de valores decorrentes da inexecução total ou parcial deste Termo de Contrato, que
não forem saldadas nos prazos legais, na forma da Lei nº. 8.666/93 e da legislação em vigor. 
 

14. DA FISCALIZAÇÃO

1. A fiscalização de contrato será realizada por um servidor ou uma comissão designada pela IFBA .

2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Cessionária, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público e de seus agentes.

3. A Cessionária deverá acatar a fiscalização da concedente levada a efeito por pessoa ou comissão devidamente credenciada para tal fim, e cuja solicitação atender-
se-á imediatamente, comunicando-o de quaisquer irregularidades detectadas durante a vigência do contrato.

4. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser atendidas pela Cessionária sem ônus para a concedente.

5. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem indagações de caráter técnico, hipótese em que
serão respondidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal ou comissão fiscalizadora deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para
a adoção das medidas convenientes.

7. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como
o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

8. Tratar e Negociar todo e qualquer assunto relativo à execução do contrato, somente com o Fiscal de Contratos, Comissão de Fiscalização ou Administração do
Campus, sem que haja ingerência de terceiros, não credenciados para tal fim.

9. A Concedente reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, qualquer ato praticado em desacordo com este documento.

10. A Cessionária deverá apresentar ao Fiscal de Contratos ou Comissão de Fiscalização, quando do início das atividades no local de exploração de cantina no IFBA,
os empregados devidamente identificados e uniformizados, com relação de entrega dos EPI’s (Equipamento de Proteção Individual), bem como cópias do RG,
CPF, CTPS devidamente anotada, nome, endereço residencial, horário de labor e telefone.

11. Informar ao fiscal de contrato sempre que houver a contratação de novos funcionários, apresentando cópia do RG, CPF, CTPS, horário de labor e telefone.



12. Atender, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas e do recolhimento dos encargos sociais de
empregados utilizados na execução do contrato.

13. Dar conhecimento prévio à fiscalização da concedente, das alterações de empregados a serem efetuadas, decorrentes de substituições, férias, exclusões ou
inclusões necessárias, apresentando rescisão de contrato.

14. A cessionária deverá ter disponível no estabelecimento, para acesso do Fiscal de contratos ou Comissão de Fiscalização:

1. planilha com as datas de higienização do ambiente e dos equipamentos e assinatura do responsável pela ação; e

2. planilha com as datas de limpeza do filtro de água e quando a troca foi realizada.   
 

15.  DA SUBCONTRATAÇÃO

1. É vedada a subcontratação, parcial ou total, por parte da Cessionária do objeto desta licitação bem como a utilização das instalações do IFBA para  a fabricação
de lanches a ser comercializado em outras repartições. 
 

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Cessionária com/por outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 

17. DAS BENFEITORIAS

1. A realização de qualquer intervenção e/ou benfeitoria no imóvel dependerá sempre de prévia autorização, por escrito, do IFBA Campus Eunápolis e incorporar-
se-á ao imóvel, sem que caiba qualquer indenização à Cessionária.

2. Os aparelhos, equipamentos e materiais móveis não imobilizados, instalados ou fixados e destinados ao uso da cantina permanecerão de propriedade da
Cessionária, que indicará, precisamente, todos os bens móveis, de seu uso, em relação a ser apresentada ao IFBA Campus Eunápolis.

3. Somente os bens relacionados, conforme item 17.2, poderá ser removido pela Cessionária, mediante prévia e expressa autorização do IFBA Campus Eunápolis.

4. Os bens móveis imobilizados e as benfeitorias assim constituídas pelo resultado de possíveis trabalhos de adaptação do espaço reverterão automaticamente ao
patrimônio do IFBA Campus Eunápolis, sem que caiba à Cessionária qualquer indenização ou direito da retenção, podendo a concedente exigir da Cessionária a
reposição do espaço objeto desta cessão de uso.

5. A realização de adaptação da área não poderá interferir nas atividades das demais dependências do IFBA. 

18. CONDIÇÕES DE ARRENDAMENTO

1. O IFBA entregará, à Cessionária a cantina em perfeita condições de uso, pintada, dotada de pia, ponto de água e energia elétrica, ficando a mesma obrigada às
seguintes condições:

1. A Cessionária caberá manter e conservar a  Cantina nas mesmas condições recebidas do Campus Eunápolis, responsabilizando-se pela limpeza desta e das
áreas adjacentes, mantendo o asseio e a higiene necessários ao bom funcionamento.

2. O pessoal que a Cessionária, ser-lhe-á diretamente subordinado para todos os efeitos patronais e previdenciários, não possuindo com o IFBA, qualquer tipo
de vinculação empregatícia.

3. O pessoal de que trata o item anterior deverá trabalhar limpo, asseado, vestido adequadamente, tratando sempre com urbanidade e respeito os comunidade
acadêmica interna e externa do Campus Eunápolis.

4.  Cessionária será responsável pelos atos praticados pelos seus empregados dentro da Instituição, respondendo por este e cobrindo possíveis prejuízos que
venham a ser causados, mesmo involuntariamente, ao patrimônio do IFBA.

2. A Cessionária deve declarar, expressamente, em termo próprio, o recebimento das instalações de propriedade do IFBA através do Termo de Vistoria, antes do
início das atividades

3. O IFBA não se responsabilizará pela guarda de objetos, publicação, gêneros alimentícios ou qualquer outro tipo de produtos ou equipamentos, pertencente à
Cessionária , guardado no interior da cantina.

4. À Cessionária caberá acatar todas as determinações emanadas da Administração do IFBA, referentes aos funcionamentos e manutenções das cantinas.

5.  Manter as instalações físicas dentro dos padrões exigidos pela Vigilância Sanitária. 

6. O espaço objeto desta cessão administrativa compreende uma área construída de aproximadamente 40 metros quadrados.

1. Apresentando mais de 15 (quinze) pontos de tomadas;

2. Dotada de ponto de água e pia



3. O Layout da Cantina/Lanchonete consta a seguir: 

4.  A àrea a ser cedida encontra-se em verde,  as áreas adjacentes à cantina podem ser utilizadas para a disposição das mesas e cadeiras aos clientes. 
 

19. DAS INFORMAÇÕES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

1. O horário de funcionamento do Campus é das 07:00 às 22:00, das segundas às sextas-feiras, e ao sábados das 08:00 às 12:00.

2. O público-alvo do serviço da cantina  apresenta-se distribuído em categorias da seguinte maneira: 
Estudantes - 1332 
Docentes -100 
Técnicos administrativos - 51 
Terceirizados - 31 
Além desses, existe uma população variável de visitantes e convidados a depender da dinâmica das atividades e eventos realizados no Campus Eunápolis. 

 

 

Eunápolis - Bahia

 

APROVO O PRESENTE PROJETO BÁSICO, referente à Tomada de Preços para a cessão administrativa de uso do espaço público, de forma onerosa, destinado a
exploração econômica do serviço de alimentação por entidade privada, sobre a forma de cantina. A finalidade deste projeto básico é subsidiar os licitantes de todas as
informações necessárias à participação no certame licitatório para o cessão cantina do Campus Eunápolis, estando presentes neste, os elementos necessários à identificação
do objeto, seus custos e todos os critérios para participação de forma clara e concisa. 
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8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2535579 e o código CRC 42672BB4.
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ANEXO II 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 

(Processo Administrativo nº 23291.000438/2019-83) 
 

 

Á COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Eunápolis 

 

Assunto: Edital de Tomada de Preços nº 01/2022 

 

Prezados Senhores, 

 

1. A empresa .................................................................................................., CNPJ nº 

..........................................., sediada .................................................................................... 

..................................................................................................................................................., 

tendo examinado o Edital da Tomada de Preços 01/2022, vem apresentar os documentos para 

habilitação, conforme relação abaixo: 

a) ....  

b) ....  

2. Outrossim, declara: 

 

a) Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

 

b) Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

sua habilitação em processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

c) Declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 

(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, 

não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99). 
 

d) Que, caso sejamos a empresa adjudicatária desta licitação, cumpriremos fielmente com 

o seu objeto, com observação integral das normas pertinentes. 

 

Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da 

Concorrência. 

 

 

Cidade – UF, ........... de ............................ de 2022. 

 

___________________________________ 

Empresa Licitante 

(nome e cargo do representante legal) 
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ANEXO III 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 

(Processo Administrativo 23291.001475/2021-23) 
 

 

Á COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Eunápolis. 

 

Assunto: Edital da Tomada de Preços nº 01/2022 

Senhor Presidente, 

1. Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sª. a presente proposta de preço de concessão 

de uso remunerada para exploração de espaço físico nesta Instituição na prestação de serviços de cantina, 

com os seguintes dados:  

2. Valor global da proposta da concessão de uso do espaço, para exploração de cantina do Campus 

Eunápolis importando em R$............................ (................................). 

3. Validade da Proposta: ............ (            ) dias. 

 

DADOS DA EMPRESA E DO SEU REPRESENTANTE LEGAL: 

EMPRESA 

Razão Social: 

CNPJ: CEP: 

Endereço: 

Cidade: Estado: Fone.: 

E-mail: 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nome: 

CPF: 

 

 

Cidade – UF, ......... de ...........................  de  2022 

 

______________________________________________ 

(Representante Legal) 

( Cargo ) 
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CARDÁPIO BÁSICO OBRIGATÓRIO  

Conforme o Projeto Básico, anexo I da Tomada de Preços nº 01/2022.  

 
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO  PESO MÍNIMO PREÇO DE VENDA 

1 Água Mineral 500ml 
  

2 Água Mineral c/ Gás 500ml 
  

3 Água de Coco 300ml   

4 
Suco de Laranja Integral (Opcional: gelo, sachê de 

adoçante ou açúcar) 
300ml 

  

5 
Suco de Polpa (Opcional: sachê de açúcar ou 

adoçante) 
300ml 

  

6 Vitaminas de Frutas 300ml   

7 Chocolate (quente ou gelado) 200ml   

8 
Iogurte natural (opcional: mel, frutas frescas 

picadas, granola) 
200ml 

  

9 Café (Opcional: sachê de açúcar ou adoçante) 100ml 
  

10 
Café c/ Leite (Opcional: sachê de açúcar ou 

adoçante) 
100ml 

  

11 Cappuccino (Opcional: sachê de açúcar ou adoçante) 100ml 
  

12 Pão de queijo  25g   

13 Cuscuz de milho (Opcional: manteiga) 120g 
  

14 Batata-doce cozida 150g   

15 Banana-da-terra cozida (opcional: canela em pó) 200g 
  

16 Salada de Frutas (opcional: leite em pó, granola) 300ml 
  

17 Tapioca Simples (com manteiga e/ou coco ralado)  100g   

18 
Tapioca recheada (ovo frito, frango e milho, queijo 

muçarela, carne seca e banana-da-terra) 
150g 

  

19 
Omelete Recheado (carne moída, frango, legumes, 

muçarela; Opcional: milho, ervilha, cenoura) 
120g 

  

20 
Sanduíche Natural Tradicional (recheios: atum, 

frango e pasta de ricota) 
170g 

  

21 
Sanduíche Natural Integral (recheios: atum, frango e 

pasta de ricota) 
170g 

  

22 
Pizza brotinho (recheios: muçarela, marguerita, 

atum, frango, milho) 
120g 

  

23 Pão na Chapa com manteiga (francês ou de forma) 50g   

24 
Pão integral na chapa com manteiga (francês ou de 

forma) 
50g 

  

25 Hambúrguer de Forno 120g   
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26 Pão Delícia Sem Recheio 100g   

27 Pão Delícia Recheado c/ Creme de Queijo 120g   

28 
Bauru (recheios de frango, muçarela, ricota, proteína 

texturizada de soja) 
150g 

  

29 
Esfirra (recheios: carne, frango, ricota com uva 

passa e cenoura)  
150g 

  

30 
Pastel de Forno (recheios: frango, creme de ricota 

com espinafre) 
120g 

  

31 
Bolo Caseiro (laranja, chocolate, aipim, banana e 

canela, milho) 
100g 

  

32 
Torta (cenoura com chocolate, abacaxi 

caramelizado, banana da terra caramelizada) 
120g 

  

33 
Caldo de Aipim (recheios: frango e açafrão, carne 

seca, merluza e açafrão; Opcional: limão e torradas) 
300ml 

  

34 
Caldo de Abóbora (recheios: frango, carne seca; 

Opcional: limão e torradas) 
300ml 

  

35 
Sopa de legumes e verduras com massa (Opcional: 

limão e torradas) 
300ml 

  

36 Picolé de Frutas 60g 
  

37 
Açaí batido com frutas (morango, banana; opcional: 

granola) 
150g 

  

38 Amendoim salgado torrado sem pele 50g 
  

39 Milho cozido (Espiga) 200g   

 

 

 

 
Cidade – UF, ......... de ...........................  de 2022 

 

______________________________________________ 

(Representante Legal) 

( Cargo ) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 

(Processo Administrativo 23291.001475/2021-23) 
 

 

 

Á COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Eunápolis. 

 

Assunto: Declaração de enquadramento ME ou EPP à Tomada de Preços nº 01/2022 

 

Senhor Presidente, 

 

A ........................................................................, CNPJ n.º ......................., sediada 

......................................................................................., por intermédio de seu representante legal, 

........................................., RG nº ..........................., CPF nº ...................................., DECLARA, para os 

devidos fins que, sob as penas da lei, cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar 

n.º 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra nas hipóteses de vedações impostas pelo §4º do mesmo 

artigo, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos arts. 42 ao 49 da referida lei. 

 

 

 

Cidade – UF, ......... de ...........................  de 2022 

 

 

______________________________________________ 

Empresa Licitante 

(nome, cargo do representante) 
 

Carimbo da Empresa com CNPJ 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 

(Processo Administrativo 23291.001475/2021-23) 
 

 

O(a) Sr(a).  _____________________________________________________, inscrito no CPF 

nº.............................................. e RG nº............................., como representante devidamente 

constituído da Empresa ................................................................................................... CNPJ n° 

........................................ sediada ................................................................................................... 

doravante denominada Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta apresentada para participar da Concorrência nº 01/2019 foi elaborada de 

maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2022, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Nº 01/2014 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da Tomada de Preços nº 01/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 01/2022 quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços 01/2022 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato do IFBA Campus eunápolis antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

 

Cidade – UF, .......... de ................................. de 2022. 

 

 

_____________________________________________ 

(Nome do Representante Legal) 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES 
 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 

(Processo Administrativo nº 23291.001475/2021-23) 
 

 

 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Eunápolis. 

 

 

Assunto: Declaração de pleno conhecimento das condições de participação na Tomada de Preços 

nº 01/2022. 

 

Senhor Presidente, 

 

A empresa............................................................................... por meio da presente, 

declara para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das condições e todas as informações 

para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a 

situação em que se encontra para a realização dos serviços a que se refere a Tomada de Preços nº 

01/2022. E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

 

 

 

 

 

Cidade - UF, .......... de ..........................................  de 2022 

 

 

 

 

__________________________________________ 
Empresa Licitante  

(nome e cargo do representante) 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 
 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 

(Processo Administrativo nº 23291.001475/2021-23) 
 

 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Eunápolis. 

 

 

Assunto: Declaração de visita ao local dos serviços referente à Tomada de Preços nº 01/2022. 

 

Senhor Presidente, 

 

Temos a informar para os devidos fins, o 

Sr...................................................................., representante desta Sociedade tendo visitado o 

local dos serviços, objeto do edital de Tomada de Preços  nº 01/2022, no dia .....de .............de 

2022, declara e comprova de que tomou conhecimento de todas as implicações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações do objeto da presente licitação, para a prestação dos 

serviços propostos, assumindo todas as condições previstas e peculiares a uma Instituição de 

Ensino. 

 

 

 

Cidade - UF, .......... de ..........................................  de 2022 

 

 

 

__________________________________________ 
Empresa Licitante  

(nome e cargo do representante) 
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ANEXO VIII  

MINUTA TERMO DO CONTRATO 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022 

(Processo Administrativo nº 23291.001475/2021-23) 

 

 

 

CONTRATO Nº_____/2022, INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA CAMPUS 

EUNÁPOLIS E A EMPRESA ................... PARA 

CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DO 

ESPAÇO FÍSICO DESTINADO A 

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE CANTINA 

ESCOLAR, CONFORME O EDITAL DE 

LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE 

PREÇOS Nº 01/2022. 

 

 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

– IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS, Instituição de Ensino Superior, sob a forma de Autarquia, 

detentora de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, 

vinculada ao Ministério da Educação e integrante do Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica, inscrita no CNPJ/MF sob N.º 10.764.307/0010-03, neste ato representada pelo 

Senhor Diretor Geral, Fabíolo Moraes Amaral, brasileiro, casado, portadora da cédula de 

identidade N.º 838217168/SSP/BA, e do CPF/MF N.º 982.829.485-00, doravante denominada 

IFBA, e a Empresa ...................., pessoa jurídica de direito privado, com sede em 

....................................................................., neste ato representada por seu  Sr. 

........................................................, doravante denominada CONTRATADA, resolvem 

celebrar este CONTRATO, mediante as Cláusulas e condições seguintes, de acordo com as 

disposições contidas do Edital de Tomada de Preços nº 01/2022, constante do processo nº 

23291.001475/2021-23, sujeitando-se no que couber, aos termos das Leis n ºs. 8.666, de 21 de 

junho de 1993; 9.069, de 26 de junho de 1995; 9.648 de 27 de maio de 1998; 10.192. de 14 de 

fevereiro de 2001, do Decreto 3.722 de 09 de janeiro de 2001 e da Instrução Normativa nº 5, 

de 21 de julho de 1995, do MARE, Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, 

mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a cessão administrativa de uso de um espaço físico 

de aproximadamente 40m² situado nas dependências do Instituto Federal da Bahia Campus 

Eunápolis, para exploração dos serviços de cantina de acordo com as especificações 

técnicas constantes do Projeto Básico, Anexo I do edital.  

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Preços, identificado no 

preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na 

data de sua assinatura e encerramento em 12 (doze) meses, a contar da mesma e somente 

poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1.  Pela cessão de uso remunerado do espaço, objeto deste contrato, a contratada pagará 

ao Campus Eunápolis, nas condições e valores estabelecidos na proposta, o valor mensal 

global de R$............ (.......................................), perfazendo o valor total anual de R$ ....... 

(....). 

3.2. A cobrança com as despesas com água e luz, estão inclusas no valor da proposta. 

3.3. Ficarão a cargo da CONTRATADA todas as despesas com taxas e impostos Federais, 

Estaduais e Municipais relativamente a seus empregados e às atividades que desempenhará 

inclusive, transportes, seguros, encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, não se 

estabelecendo, em nenhuma hipótese, quaisquer vínculos empregatícios entre a 

CONTRANTANTE e o pessoal da CONTRATADA. 

3.4. Os pagamentos serão realizados mensalmente pela CONTRATADA, até o décimo dia 

útil, subsequente ao trigésimo dia da assinatura do contrato, no valor correspondente à 

cessão de uso remunerada do espaço. 

3.5. Os valores correspondentes a esta cláusula, deverão ser recolhidos na CONTA ÚNICA 

DE CADA CAMPUS, através de GRU emitida pelo setor de Administração ou através do 

sítio eletrônico consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTE 

4.1. As regras acerca do reajuste de preços da cessão administrativa de uso bem como da 

planilha de preços praticados estão estabelecidas no Projeto Básico, anexo I do edital. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

5.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Projeto Básico, anexo I do edital. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO  

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS BENFEITORIAS 
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8.1. As regras acerca das benfeitorias realizadas pela Contratada no espaço cedido estão 

estabelecidas no Projeto Básico, anexo I do edital. 

 

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto 

Básico, anexo I do Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.2. Ficará o presente contrato rescindido, a juízo da Administração, mediante 

formalização, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, nos 

seguintes casos: 

10.2.1. descontinuidade injustificada na prestação dos serviços da cantina; 

10.2.2. paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação e anuência da 

Administração; 

10.2.3. desatendimento das determinações da Contratante; 

10.2.4. cometimento reiterado de falhas na execução, em desrespeito às obrigações 

deste Contrato; 

10.2.5. decretação de falência ou instauração de insolvência civil da Contratada; 

10.2.6. dissolução da empresa; 

10.2.7. alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste contrato; 

10.2.8. ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, 

impeditivos da execução deste Contrato. 

10.2.9. O presente contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, a critério da 

Contratante, desde que por ele verificado o desempenho insatisfatório dos serviços 

prestados pela Contratada; e 

10.2.10. Atraso superior a 90 (noventa) dias corridos do pagamento mensal da cessão 

administrativa de uso por parte da Contratada.  

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESTITUIÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E 

EQUIPAMENTOS 

11.1.  Restituir o espaço físico concedido, no caso de rescisão ou findo o prazo 

contratual, devolvendo também os equipamentos e bens concedidos, em perfeito estado de 

uso, sem que haja exigência de qualquer tipo de pagamento ou retribuição à Cessionária. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 

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

8.666, de 1993. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas 

federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 

1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, 

por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal do Estado da Bahia para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas da execução deste instrumento contratual, com expressa renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 

 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, são 

assinadas pelos representantes das partes, CONCEDENTE E CESSIONÁRIA. 

 

 

Fabíolo Moraes Amaral 

Diretor Geral do IFBA Campus Eunápolis 

 

 

CONTRATADA  

(representante legal) 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 ___________________________________ 

 CPF: 

 

 ____________________________________ 

CPF: 
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