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PROJETO BÁSICO - IRE/COLIC.IRE

Processo n.° 23460.002761/2017-31

TERMO DE REFERÊNCIA
Projeto Básico

1. DO OBJETO

1.1  Cessão  de  uso  de  espaço  físico  do  Refeitório  do  IFBA -  Campus  Irecê,  para  atender  a
comunidade discente,  docente, funcionários e visitantes na linha de fornecimento de lanches e
refeições,  e  outros,  em  conformidade  com  o  que  determina  as  normas  da  Saúde  Pública,
Nutricionais,  Vigilância Sanitária  e  Código de Defesa do Consumidor,  nos dias  e  horários  de
funcionamento da Instituição.

1.2 A planta e metragem do espaço físico que será objeto desta concessão de uso, consta no Anexo
I deste termo de referência.

1.3 O valor mínimo do aluguel mensal será composto por R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
+ 25% (vinte e cinco por cento) referente ao consumo de energia elétrica e de água, totalizando o
valor mínimo mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A execução do serviço atenderá às necessidades do Instituto Federal da Bahia – Campus Irecê,
doravante denominada CONTRATANTE, no sentido de propiciar a toda comunidade do Campus
(Alunos, Técnicos, Docentes, Terceirizados e Visitantes Autorizados), em especial aos estudantes
de  situação de  vulnerabilidade  social,  uma alimentação  saudável,  balanceada e em condições
higiênico-sanitárias adequadas sem a necessidade de deslocamento do Campus.   

2.2 Destacamos que o instituto encontra-se localizado na BA 148 Km 04, afastada da zona urbana,
do centro comercial, essa localização dificulta o acesso a serviços, como exemplo a de aquisição
de alimentos.   Cabendo ao Instituto promover,  ou facilitar o acesso a estes seviços de grande
importância mediante a cessão de um espaço fisico.

2.3  O  tempo  de  permanência  dos  servidores,  alunos,  bem  como  visisantes  autorizados  nas
dependêcias do IFBA justificam a necessidade o Instituto promover o acesso ao serviço.    

3. FORMAS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 Concessão do uso de espaço público, com encargos, por empresa especializada no ramo, com
finalidade comercialização de refeições, lanches e artigos em bombonieri, para atendimento ao
público  formado por  Alunos,  Docentes,  Técnicos  Administrativos,  Servidores  Terceirizados  e
Visitantes Autorizados;

3.2 É terminantemente proibida a comercialização de bebidas com teor  alcoólico,  cigarros  ou
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quaisquer outros produtos distintos do ramo de alimentação;

3.3 As refeições e lanches devem ter preços compatíveis, com os praticados no mercado da cidade
de  Irecê,  devendo  a  licitante  apresentar  no  momento  da  proposta  lista  dos  itens  a  serem
comercializados com valores que serão cobrados, cabendo a Administração deste Campus aceitar
ou não cada item e o preço proposto.

3.3.1  O reajuste dos preços dos itens comercializados poderão ser realizados a qualquer
momento,  desde  que  permaneçam  compatíveis  com  o  do  mercado  contíguo  ao  IFBA
Campus  Irecê,  e  que  tenha  sido  solicitado formalmente a  Administração do Campus  e  
autorizado pelo fiscal do contrato;

3.4  O horário estabelecido para a distribuição do almoço será entre: 11h30min e 14h00min, de
segunda a sexta-feira, sendo que a cantina deverá funcionar das 07 às 21 horas, podendo o horário
e  dia de  funcionamento  sofrer  alterações  de  acordo com a  necessidade  da  CONTRATANTE,
especialmente em sábados letivos;

3.5 A CONTRATADA deve expor em local visível a todos, painel com lista dos produtos a venda
com os seus respectivos preços.

3.6  A  limpeza  e  asseio  do  espaço  disponibilizado  será  de  total  responsabilidade  da
CONTRATADA, devendo manter rigorosamente limpa e arrumada a área sob concessão.

3.7 Os funcionários da CONTRATADA devem apresentar-se sempre com uniforme padronizado,
com  logomarca  da  empresa,  contendo  avental.  Devendo  a  empresa  manter  uniformes  em
quantidades suficientes para que não sejam utilizados uniformes estragados, sujos ou de aparência
desagradável.

3.8 A CONTRATANTE poderá disponibilizar bens móveis a CONTRATADA existentes no local
da concessão com um único objetivo de serem utilizados na execução dos serviços contidos neste
termo de Referência.

3.8.1 Os bens concedidos a CONTRATADA serão descritos em formulário (modelo anexo
II a este termo de referência) para ciência do responsável da CONTRATADA, que deve se
responsabilizar  pela  conservação  dos  bens,  primando  pela  manutenção,  limpeza  e
higienização das dependências, instalações, equipamentos, móveis e utensílios colocados à
sua disposição.

3.8.2  Indenizar  a  CONTRATANTE  por  quaisquer  danos  causados  em suas  instalações,
equipamentos, móveis e utensílios, na(s) sua(s) proporção(ões), em virtude de mau uso e/ou
execução  inadequada  dos  serviços,  por  proprietários,  funcionários  e  fornecedores  da
CONTRATADA, ou qualquer pessoa a seu serviço, sem prejuízo da manutenção e/ou reparo
dos mesmos.

3.8.3 É vedado à CONTRATADA retirar do interior do Prédio do Campus Irecê, qualquer
móvel, utensílios ou equipamento, objeto deste contrato, exceto em situações específicas,
como  manutenção  preventiva  ou  corretiva,  mediante  autorização  prévia  do  fiscal  do
Contrato.

3.8.4 Arcar com os ônus decorrentes de avaria ou desaparecimento de bens e/ou instalações,
e realizar revisão geral de equipamentos, móveis e  instalações físicas colocados sob sua
responsabilidade, ao longo da execução do Termo de Cessão.

3.8.5  Submeter  à  manutenção  corretiva  e  preventiva  todos  os  equipamentos,  móveis  e
utensílios  usados  pela  CONTRATADA  pertencente  à  CONTRATANTE,  sempre  que
necessário  ou  a  cada  6  meses,  em  empresa  especializada,  sem  ônus  para  a
CONTRATANTE, e mediante apresentação de Nota Fiscal ao fiscal deste Termo de Cessão.

3.8.6 Restituir, até o último dia do prazo da cessão, móveis, equipamentos e utensílios da
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CONTRATANTE nas mesmas condições e quantidades que lhes foram entregues, deixando
as instalações do modo como foram recebidas

4. DEMANDA DO ORGÃO

4.1  Para  um melhor  dimensionamento da  proposta,  a  comunidade  do  IFBA Campus  Irecê  é
composta  por,  alunos  dos  cursos  técnicos  e  superior,  servidores  docentes  e  técnicos
administrativos, servidores terceirizados e visitantes autorizados, tendo como base os quantitativos
abaixo:

a) 753 Alunos

b) 96 Servidores (Docentes e Técnicos Administrativos)

c) 27 Servidores Terceirizados

4.2 O risco de negócio é de inteira responsabilidade do proponente, não podendo o licitante, arguir
omissões na execução dos serviços, nem deliberar custos a Administração.

5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS

5.1  Os serviços serão avaliados pelo cumprimento das cláusulas descritas no contrato, edital e
anexos  e  neste  termo  de  referência,  bem  como  qualquer  legislação  pertinente  aos  serviços
executados, como Código de Defesa do Consumidor e normas da Saúde Pública, Nutricionais,
Vigilância Sanitária.

5.2  A CONTRATADA dever expor em local visível  formulário de Avaliação de Qualidade e 
Sugestões, para preenchimento dos usuários que o quiserem, aprestando-os ao fiscal do contrato.

5.3 A avaliação da execução dos serviços terá ainda como objetivo verificar principalmente os
seguintes princípios na execução dos serviços:

a) Atendimento com rapidez e qualidade;

b) Aparência, sabor, qualidade e valores nutricionais dos lanches e refeições;

c) Variação do Cardápio;

d) Higienização dos equipamentos, utensílios, móveis e dependências;

e) Armazenagem, manipulação e distribuição de toda matéria relacionada a produção dos
alimentos;

6. VISTORIA

6.1  Para  o  correto dimensionamento e elaboração  de  sua proposta,  o  licitante deverá  realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda à sexta-feira,  das 8 horas às 17 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (74) 9.9195-8559 ou pelo email compras-irece@ifba.edu.br;

6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se
até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.

6.3 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

7. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS

:: SEI / IFBA - 0550030 - Projeto Básico :: https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

3 de 15 08/12/2017 20:47

mailto:compras-irece@ifba.edu.br;
https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...


7.1 Produção e/ou comercialização de gêneros alimentícios dentro da cozinha do refeitório do
IFBA Campus Irecê,  sendo vedada a comercialização de bebidas alcoólicas,  cigarros e  outros
produtos diferentes do ramo de alimentação;

7.2 Quadro de funcionários suficientes para atendimento dos serviços com qualidade, eficiência e
eficacia.

7.3 O Serviço de Almoço poderá ser executado das mais variáveis maneiras como sugestão as
opções apresentadas abaixo, sendo que o Prato Feito deverá ser serviço obrigatório:

a) Buffet com Preço a Quilo

b) Buffet Livre com Preço pré-estabelecido podendo ser cobrada taxa de desperdício;

c) Prato Feito

d) Comercial ou Pratos do Dia.

7.4 O serviço de lanches deverá ter opções variadas ao longo do funcionamento da cantina, sendo
priorizados os lanches naturais.

7.5 A descrição da composição básica sugerida para os cardápios para lanches e refeição são:

a) Lanches

DESCRIÇÃO DO PRODUTO VARIAÇÃO

Bolo simples (sem recheio e cobertura) Vários Tipos  Ex:  Bolo de Leite,  Laranja,  Cenoura,
Baunilha, Milho, etc.

Bolo  confeitado/Tortas  (Com  recheio  e
Cobertura)

Vários  Tipos  Ex:  Chocolate,  Morango,  Baunilha,
Misto e etc.

 Bolo integral

Torta salgada integral e/ou vegetariana

Salgados
assados                                                  

Vários  Tipos  Ex:  Pastel,  Esfirra,  Enroladinho,
Empada, Empanada e etc.

Salgados fritos Vários  Tipos  Ex:  Coxinha,  Pastel,  Enroladinho,
Quibe, Risole e  etc.

Salgados Integrais

Pão de queijo

Sanduíches quentes Vários  Tipos  Ex:  Hambúrguer,  Misto,  Cachorro-
quente

Sanduíches frios de pão  integral  e  recheios

leves

Beiju recheado

Porções de Pratos Tipicos da Região Ex: Farofa de cuscuz, Batata Doce, Aimpim, Milho
cozido
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Sopas
Variações:  sopa  de  verduras,  sopa  de  abóbora  de
aipim,  caldo  de  ervilha,  sopa  carne  moída  com
legumes, sopa de feijão etc

Caldos Variações: Abobora, Batata Baroa, Aimpim etc.

Salada de frutas e/ou Frutas in Natura

Suco de laranja

Suco de fruta (polpa congelada) Com água Vários Sabores

Suco de fruta (polpa congelada) Com suco de
laranja ou leite Vários Sabores

Vitamina  de  frutas  com  leite
integral/desnatado Vários Sabores

Leite puro – integral/desnatado

Leite (integral/desnatado) com

chocolate/achocolatado

Chás/cafés Vários Sabores

Refrigerante Vários Sabores incluído Light e Dight

Suco em Caixinha Vários Sabores incluído Light e Dight

Suco em Lata Vários Sabores incluído Light e Dight

Água de coco

Iogurtes Vários Sabores incluído Light e/ou Dight

Picolés de frutas e Sorvetes Vários Sabores

b) Almoço

ITEM SUGESTÃO DA COMPOSIÇÃO

Saladas  - pelo menos 2
(dois) tipos

Alface, agrião, beterraba, brócolis, cenoura,  chuchu, couve-flor, chicória,
palmito, pepino,  rúcula, tomate, vagem, etc.

Acompanhamentos Arroz branco, arroz integral, feijão, lentilha, grão de bico, etc.

Pratos  principais

Carne vermelha bovina, grelhada, milanesa,   iscas, strogonoff, acebolada,
molho madeira, almôndega, etc.
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Proteicos
Peixe   (filé de pescada, robalo, linguado, dourado, cação, badejo, tilápia,
salmão):    grelhado, frito, milanesa, assado, etc.

Frango: assado, frito, ensopado, iscas,   grelhado, strogonoff, etc.

Guarnições

Lasanha, espaguete, ravióli, canelone, penne,  nhoque, entre outros.

Sugestão de molhos:  bolonhesa,  quatro  queijos,  pesto,  carbonara,  sugo,
funghi, bechamel, entre outros

1  (uma) opção de vegetal cozido ou refogado:  couve, espinafre, escarola,
quiabo, cenoura, brócolis, etc.

Batata  frita,  purê  de  batata,  bolinho  de  batata,  purê  de  mandioquinha,
batata  recheada, quibebe de  abóbora,  creme de espinafre,  berinjela à   
milanesa,  polenta  recheada,  farofa,  tabule,   couve-flor  recheada,  suflês
(demais à base de farinha, tubérculos e frituras).

7.6 A composição do Prato Feito deve obrigatoriamente conter:

a) Salada crua (porção em média 50 g) ;

b) Salada Cozida ( porção em média 100 g);

c) Acompanhamentos (feijão e arroz) (porção em média 150 g);

d) Três opções proteicas, no qual o usuário optara por uma porção com um tipo, ou dois
tipos sendo 1/2 porção de cada (porção em média 180 g);

e) Guarnição (porção em média 120 g);

f) Acompanhamento de um copo de 200ml de suco;

8. MATERIAIS PERTINENTES A EXECUÇÃO DO SERVIÇOS

8.1 A contratada deve possuir os equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços,
sendo no mínimo necessário o uso dos principais equipamentos;

•  01 Fogão industrial com 06 acendedores;

•  Freezers  horizontais  em  quantidade  suficiente  para  armazenar  diferentes  gêneros
alimentícios separadamente.

•  01 Processador de legumes industrial;

•  02 Liquidificador industrial, sendo 01 destinado à manipulação de temperos e molhos.

•  01 batedeira industrial;

•  01 Forno industrial;

•  02 Balcão térmico para o refeitório;

•  01 Balcão refrigerado para o acondicionamento de saladas e sobremesas;

•  01 Resfresqueira elétrica para acondicionar os sucos.

•  Estufas suficiente para acondicionar os lanches.

• Talheres de mesa em inox em quantidade suficiente para atender a demanda, ensacados
individualmente, lembrando que durante a distribuição os talheres não poderão ser lavados e
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colocados para o uso molhados;

•   Pratos  de  porcelana  brancos  em  quantidade  suficiente  para  atender  à  demanda  sem
interrupções  para  lavagem  e  higienização  dos  mesmos  que  também  não  deverão  ser
disponibilizados para uso molhados ou com sujidades.

8.2  Conforme  descrito  no  item  3.8  fica  sob  concessão  de  uso,  caso  seja  de  interesse  da
CONTRATADA os móveis, equipamentos de utensílios localizados na área concedida, sob pena
de indenização a CONTRATANTE por qualquer prejuízo que lhe for causado.

9. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

9.1 O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

10.    OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1  Cabe ao IFBA a definição precisa do objeto desta licitação, especificações e referências
necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem prestados;

10.2 Cabe ao IFBA a indicação do local da execução do objeto desta licitação;

10.3  Fiscalizar a  execução dos serviços e  o  fornecimento da alimentação objeto deste Termo,
podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com
as condições e exigências especificadas;

10.4  Fiscalizar as condições e higiene, limpeza e asseio dos equipamentos, dos funcionários e
ambiente onde são preparados os alimentos, bem como de todas as instalações;

10.5  Fiscalizar  a  qualidade  dos  alimentos,  data  de  validade  dos  produtos,  condições  de
armazenamento, manipulação e distribuição;

10.6  Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que não
atenda aos princípios e normas do IFBA na execução dos serviços ou que produza complicações
para a fiscalização, ou, ainda, que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício
das funções que lhe foram atribuídas;

10.7 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deste termo de cessão
deverão ser direcionadas à Diretoria Administrativa, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.

10.8  Proporcionar  todas  as  facilidades  para  que a  empresa  possa  desempenhar  seus  serviços,
dentro das normas da Concessão, prestando as informações e os esclarecimentos solicitados pela
empresa;

10.9  A  CONTRATADA  deverá  realizar  ações  eficazes  e  contínuas  de  controle  integrado  de
vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, abrigo, acesso e ou proliferação dos
mesmos;

10.10  Reter os bens móveis de propriedade da CONTRATADA, em caso de inadimplência nos
pagamentos do aluguel.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1  A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos
serviços que efetuar, qualidade dos produtos produzidos e comercializados, pela distribuição dos
gêneros alimentícios, equipamentos, acessórios e fardamento aos seus comandados, bem como por
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quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados ao IFBA ou a terceiros.

11.2 A CONTRATADA não poderá repassar os serviços a ela adjudicados a terceiros.

11.3  A  CONTRATADA  providenciará,  às  suas  custas,  as  despesas,  incluido  ressarcimentos
imediatos, ocasionados por possíveis danos causados as pessoas e a bens patrimoniais, móveis e
imóveis  do  IFBA-Campus  Irecê e de  terceiros.  Ao  IFBA-Campus  Irecê,  não caberá qualquer
obrigação decorrente de riscos da espécie.

11.4 A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e
higiene do trabalho, fornecendo aos responsáveis pela execução dos serviços, os equipamentos de
proteção  individual  adequados,  além  de  uniformes  padronizados,  que  deverá  ser  usado
diuturnamente.

11.5  A  CONTRATADA  providenciará,  às  suas  custas,  aprovação  de  toda  e  qualquer
documentação  exigida  pelos  poderes  competentes  dos  serviços  públicos,  para  execução  dos
trabalhos objeto desta licitação.

11.6 A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de Fiscalização dos serviços que
serão exercidos por técnicos da Fiscalização do IFBA.

11.7 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação e as responsabilidades conforme o disciplinado no art. 71 da LLC.

11.8 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a qualidade dos serviços a serem oferecidos
à comunidade, cabendo-lhes  indenizar  a  qualquer  cliente da comunidade do IFBA, por  danos
causados  em  consequência  da  ingestão  de  alimentos  deteriorados,  comprovadamente,  após
sindicância administrativa.

11.9  A CONTRATADA obriga-se a manter a  área concedida,  em perfeito estado de higiene e
limpeza, cabendo-lhe a manutenção de suas instalações.

11.10 Relacionar todos os equipamentos e utensílios de sua propriedade a serem utilizados nas
instalações da cantina, colocando, inclusive, números ou apresentando a nota fiscal, se possível.

11.11 Ficarão ao encargo da CONTRATADA todas as despesas com transportes, seguros, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do presente Contrato,
não podendo transferir ao IFBA a responsabilidade por seu pagamento e nem onerar o objeto em
questão.

11.12 E o prazo máximo, para iniciar a execução do serviço, é de 10(dez) dias úteis, ambos os
prazos a contarem da data de expedição da Ordem de Serviço.

11.13 A CONTRATADA deverá utilizar o imóvel objeto deste Contrato exclusivamente para a
exploração  dos  serviços  contratados,  mantendo-o em perfeitas  condições  de conservação bem
como todas as suas instalações em funcionamento e limpas, ressarcindo o  CONTRATANTE por
qualquer prejuízo decorrente de uso inadequado;

11.14 Ficará responsável por fornecer todos os utensílios de cozinha em quantidade suficiente para
atender à demanda;

11.15 Deverá preparar as refeições com gêneros de primeira qualidade, com ótima apresentação,
dentro  das  exigências  de  higiene  e  técnicas  culinárias  e  em conformidade  com a  legislação
proposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

11.16  Deverá  manter  quantidades  suficientes  de  gêneros  alimentícios  para o  atendimento  dos
cardápios pré-estabelecidos, de forma que, durante o horário de funcionamento, não falte nenhum
dos itens das tabelas divulgadas;
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11.17 Cumprir com o horário estabelecido para a distribuição das refeições e funcionamento da
lanchonete conforme estabelecido no Item 3.4 deste termo de referência;

11.18  Havendo necessidade de funcionamento da Cantina  aos  sábados,  o  IFBA campus  Irecê
comunicará a CONTRATADA, com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas), para que
a mesma funcione com os serviços contratados e solicitados.

11.19  Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas e  cigarros,  sob pena de
rescisão contratual.

11.20 A CONTRATADA deverá dispor de atendentes uniformizados e em número suficiente para
atendimento  nos  horários  de  maior  procura,  sempre  oferecer  atendimento  cordial,  rápido  e
eficiente;

11.20.1  Em filas para recebimento das refeições e pagamentos,  os usuários não poderão
ultrapassar o tempo máximo de espera para atendimentos de 05 minutos.

11.21 Submeter os manipuladores de alimentos a exame médico de admissão, bem como a exames
periódicos,  de  acordo  com  as  exigências  das  autoridades  sanitárias,  providenciando,     
obrigatoriamente,  para  que  todos  os  empregados  sejam  portadores  de  Carteira  de  Saúde,
devidamente atualizadas;

11.22  A CONTRATADA deverá contar com o suporte técnico de pelo menos 01 nutricionista
registrado  no  Conselho  Regional  de  Nutricional  atuando  na  elaboração  do  cardápio  e  com
presença  nas  atividades  do  refeitório,  sendo  o  mínimo  exigido  de  10  horas  semanais  sendo
distribuida de segunda a sexta feira.

11.22.1 Serão atribuições do nutricionista da CONTRATADA:

a)  Elaborar  os  cardápios  de  lanches  e  refeições  servidos  no  refeitorio  do  IFBA
Campus Irecê;

b) Supervisionar as atividades de produção e distribuição de alimentos com destaque
as atividades de: compra de generos alimenticios; solicitação de exames periódicos
dos manipuladores de alimentos; programas de capacitação semestral; coleta diária de
amostras  dos  alimentos  produzidos;  confecção  de  Manual  de  Boas  Práticas  na
Fabricação  de  Alimentos  voltado à  realidade  da  instituição,  supervisão  da  equipe
orientando-os quanto as normas de Boas Práticas exigidas pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária;

c)Emissão de relatórios técnicos;

11.23  A  CONTRATADA deverá  assegurar  que  o  responsável  pelo  caixa  e  pela  limpeza  das
dependências internas da cantina (área de cocção, estoque, chãos,  paredes janelas entre outras
áreas) não participe da manipulação de alimentos.

11.24  Os  funcionários  da CONTRATADA deverão  obrigatoriamente fazer  uso de  fardamento
completo (com proteção para os cabelos - redes ou toucas), aventais e sapatos, em quantidade
suficiente para atender as atividades diárias;

11.24.1  A  CONTRATADA  antes  da  execução  do  contrato  deve  apresentar  ao  IFBA
Campus  Irecê o modelo do uniforme a ser utilizado por seus funcionarios, com logomarca
da empresa, para apreciação e aprovação do IFBA;

11.25 Não será permitido o uso de “bonés” como proteção para cabelos, bem como o uso de calças
jeans como uniforme;

11.26 A CONTRATADA deverá disponibilizar aos comensais sem nenhum custo adicional farinha
de  mandioca  (acondicionada  em farinheira),  palitos  de  dente,  azeite  de  oliva,  molhos    para
temperar as saladas, molho de pimenta e vinagre bem como guardanapos em quantidade suficiente
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para atender a demanda;

11.27 Arcar com as despesas de consumo de gás, ficando o seu abastecimento, controle e estoque
sob sua inteira e exclusiva responsabilidade;

11.28  Providenciar,  junto  aos  órgãos  competentes,  a  obtenção  de  licenças,  autorização  de
funcionamento, alvará, autorização da vigilância sanitária e certificado de dedetização que deverão
estar expostos no estabelecimento, para o exercício de suas atividades comerciais;

11.29 Deverá prover medidas para prevenir o ingresso, abrigo, estabelecimento e proliferação de
pragas ao longo de todas as instalações onde alimentos são manipulados e armazenados. Essas
medidas devem ser tomadas em conjunto com uma empresa controladora de pragas devidamente
autorizada pelo órgão de vigilância local.

11.30 Realizar dedetização e desratização a cada 6 (meses) dias, ou períodos inferiores, caso as
instalações apresentem-se infestadas com insetos e/ou pragas. A dedetização deverá ser feita no
final do expediente de sexta-feira, devendo sofrer faxina geral, no fim de semana, para retirada dos
insetos mortos e asseio das instalações. A dedetização deverá ser acompanhada, por servidor do
IFBA que deverá receber uma cópia de documento comprobatório, além disso, os comprovantes
de dedetização e desratização deverão permanecer no estabelecimento para possíveis fiscalizações.

11.31  Realizar  as  benfeitorias  que  julgar  necessárias  no  espaço  fisico,  somente  mediante
autorização do IFBA Campus Irecê, ficando incorporadas ao imóvel, sem que assista a empresa o
direito de retenção ou indenização sob qualquer título;

11.32  A  CONTRATADA deverá  dispor  de  equipamentos  suficientes  a  correta  prestação  dos
serviços, todos eles em boas condições de funcionamento e higiene, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA realizar manutenção preventiva e corretiva bem como reposição imediata em
caso de defeito dos mesmos, não sendo aceitável a má execução dos serviços por falta destes:

11.32.1  Para  isso  o  IFBA Campus  Irecê  solicita  que  a  empresa  possua  no  mínimo  os
materiais e equipamentos descritos no Item 8.

11.33 Todas as preparações expostas no balcão de distribuição deverão ser identificadas por meio
de placas, etiquetas ou similares;

11.34 Deverão ser disponibilizados, até o último minuto do horário previsto para o atendimento,
todos os itens programados nos cardápios, para as refeições. Nas eventualidades em que não seja
possível manter uma mesma preparação do início ao fim do horário do almoço, a substituição
deverá ser similar à substituída;

 11.35 Durante o horário de almoço deverão estar disponíveis no balcão de distribuição saches
individuais de sal, açúcar e adoçante artificial, bem como de molhos (ketchup, mostarda, pimenta,
maionese) e palitos embalados individualmente;

11.36 No acondicionamento ou embalagem não poderá haver contato direto dos alimentos com
jornais, papéis coloridos ou filmes plásticos usados ou qualquer invólucro que possa transferir ao
alimento substâncias contaminantes.

11.37 Deverá estar fixado, em local visível para os consumidores, em um quadro o endereço e o
telefone da Vigilancia Sanitária Municipal;

11.38 Do Preparo Das Refeições E Padrões De Higiene

11.38.1  A CONTRATADA deverá produzir  e  distribuir  as  refeições em cozinha própria
localizada no IFBA dentro dos padrões de higiene estabelecidos pela Agência Nacional de
Vigilância  Sanitária,  devendo  obrigatoriamente,  prepará-las  no  dia  de  sua  distribuição,
levando em consideração ainda, que o alimento deve permanecer o menor tempo entre o seu
preparo e o consumo;
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11.38.1.2 É permitida a revenda pela contratada de lanche produzido por terceiros,
desde seja informada ao fiscal do contrato, os fornecedores e o local de produção, e
que seja permitida a fiscalização deste locais.

11.38.2  Utilizar toalhas de papel para a secagem de mãos dos manipuladores, não sendo
permitida, em hipótese alguma, a utilização de tecido para esse fim. Os porta-papéis devem
ser instalados nos diversos setores da cozinha e áreas afins e deve haver reposição constante.

11.38.3 Apresentar, sempre que solicitada amostra de qualquer material a ser empregado nos
serviços, além de planilha de controle diário das temperaturas dos alimentos produzidos;

11.38.4 Não deverão ser utilizados bicarbonato de sódio, vinagre ou produtos similares para
acelerar o cozimento ou alterar a cor dos vegetais;

11.38.5 Não deverão ser utilizados, em hipótese alguma, amaciantes para carnes, visto que
será obrigatório o uso de cortes de carne de boa qualidade, apropriados para o preparo dos
pratos propostos;

11.38.6  Os lanches  deverão ser  entregues aos  usuários  devidamente  acondicionados  em
embalagens próprias ou servidos em pratos.

11.38.7  Os  alimentos  preparados  e  não  consumidos  em uma  refeição  não  poderão  ser
reutilizados em nenhuma hipótese;

11.38.8 A CONTRATADA será responsável por providenciar a conservação dos alimentos,
de seus estoques e do material necessário ao seu preparo;

11.38.9 A CONTRATADA deverá realizar coleta de amostras diárias de todos os alimentos
produzidos  e  comercializados.  As  amostras  deverão  permanecer  acondicionadas  por  72
horas e após este período deverão ser descartadas.

11.38.9.1  O  CONTRATANTE  poderá  solicitar  a  qualquer  momento  o  envio  das
amostras  para análise em laboratório específico para esse fim, enfatizando que os
gastos para envio e para a análise será de responsabilidade da CONTRATADA que
deverá apresentar o laudo com o resultado da amostra;

11.38.9.2  Durante  o  envio  da  amostra  para  análise  em  laboratório  específico  a
CONTRATADA deverá seguir os critérios de acondicionamento, tempo/temperatura
exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

11.38.9.3 Em caso de suspeita de surtos alimentares obrigatoriamente todos os itens
da refeição suspeita ou alimentos suspeitos deverão ser encaminhados imediatamente
para  análise  microbiológica,  enfatizando  que  os  custos  com  o  transporte  e  a
solicitação  da  análise  serão  da  CONTRATADA  que  deverá  ao  retornar  entregar
documento  comprobatório  da  solicitação  de  análise  com  prazo  para  entrega  do
resultado bem como o resultado da análise quando este estiver disponível.

11.38.10 Os manipuladores deverão utilizar uniforme devidamente limpo, em total condição
de  higiene,  deverão  fazer  uso  de  sapatos  fechados  e  antiderrapantes,  mantendo
necessariamente  o rosto barbeado,  unhas higienizadas,  cabelos curtos ou presos,  uso de
touca,  não  utilizando  anéis,  brincos,  pulseiras,  relógios,  bijuterias,  conforme  norma  da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

11.38.11 O recebimento de dinheiro e as atividades de higienização de chãos, janelas, teto,
bem como a manipulação de lixo não poderá ser feita por funcionários efetuem atividades
de manipulação de alimentos.

11.38.12  No mínimo 01 vez por semana haverá higienização de paredes, tetos, freezeres,
refrigeradores,  fogões,  bancadas,  sendo que o Nutricionista  da empresa CONTRATADA
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deverá  fiscalizar  a  realização  desta  higienização  confeccionando  Procedimentos
Operacionais  Padronizados (POP)  e  treinando os  manipulares  quanto à execução destas
rotinas.

11.38.13  O  acondicionamento  do  lixo  deverá  ocorrer  em  sacos  plásticos  próprios  e
perfeitamente vedados, e retirá-los diariamente de acordo com as normas sanitárias vigentes,
em horários pré-acordados com o fiscal;

11.38.14  Utilizar  produtos  de  limpeza  adequados  à  natureza  dos  serviços,  tais  como:
detergente com alto  poder  bactericida,  para se obter  a  ampla higienização do ambiente,
equipamentos e utensílios de cozinha, bem como das mãos dos funcionários que manipulam
alimentos;

11.38.15 Refazer ou substituir, no todo ou em parte, os alimentos constantes do cardápio do
dia, considerados pelos responsáveis da fiscalização do IFBA campus Irecê, sem condições
de serem consumidos;

11.38.16 Controlar a temperatura das preparações expostas no balcão de distribuição durante
o almoço, de forma que não esteja acima de 20ºC para as preparações refrigeradas e abaixo
de 60ºC para as preparações quentes.

11.38.17  Disponibilizar  no  local  visível  e  cumprir  o  Manual  de  Boas  Práticas  de
Manipulação para serviços de alimentação e o Código de Defesa do Consumidor;

11.39 Especificações Sobre O Cardápio

11.39.1 A CONTRATADA fica obrigada a incluir no seu cardápio diário opções de lanches
e refeições saudáveis e com teor de gordura, açúcares e sódio controlados.

11.39.2  Nos almoços além de diferentes tipos de saladas cruas e cozidas deverão existir
opções  de feijões magros (sem carnes e  linguiça),  lentilha,  grão de bico, ervilha,  feijão
verde, andu, arroz integral e macarrão integral, todos esses em cardápios planejados pela
nutricionista da CONTRATADA.

11.39.3 O Buffet de saladas deverá contar também com frutas variadas e cortadas prontas
para o consumo.

11.39.4  Quanto às opções de pratos  proteicos diariamente deverão ser oferecidos  pratos
cozidos, assados e grelhados.

11.39.5  Obrigatoriamente pelo menos 01 (uma) vez por semana deverá ser servido Peixe
que não deverá ser frito;

11.39.6  Enfatizamos ainda que a oferta de pratos proteicos (carne bovina,  suína,  peixes,
frango, soja,  entre outros) de baixo teor de gordura não deverá se restringir a  oferta  de
frango grelhado,  devendo haver uma variação dos pratos  bem como o uso de temperos
naturais como alecrim, manjericão, salsa, tomilho, açafrão entre outros que forneçam sabor
ao alimento tornando-os mais atrativo.

11.39.7  No  periodo  noturno  poderá  ser  dado  como opção  diferentes  tipos  de  sopas  a
exemplo de sopa de verduras, sopa de abobora de aipim, caldo de ervilha, sopa carne moída
com legumes, sopa de feijão, entre outras, que deverão ser planejadas no cardápio semanal
proposto pela nutricionista da empresa CONTRATADA.

11.39.8 Fica a CONTRATADA como sugestão o cardápio proposto no Item 7 deste termo de
referência.

11.39.9 Outras opções de lanches poderão ser inclusas de acordo com as solicitações dos
comensais  ou  sugestões  proferidas  pela  CONTRATADA,  com  aprovação  da
CONTRATANTE ou ainda sugestões da mesma.
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12. AVALIAÇÃO DO CUSTO

12.1 A contratação decorrente deste procedimento licitatório não envolverá despesas de recursos
públicos. Dessa forma, não necessita de previsão orçamentária para tanto.

13.    MEDIDAS ACUATELADORAS

13.1  Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a  Administração Pública poderá,  sem a
prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, em caso
de  risco  iminente,  como  forma  de  prevenir  a  ocorrência  de  dano  de  difícil  ou  impossível
reparação.

14.    CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1  O  órgão  deve  acompanhar  e  fiscalizar  a  conformidade  da  prestação  dos  serviços  e  da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de
1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

14.2 Será designado pela Direção-Geral do Campus Irecê fiscal responsável por avaliar e fiscalizar
toda a execução dos serviços, prezando para que os mesmos atendam ao proposto no contrato, no
edital e seus anexos e a este termo e seus anexos.

14.2.1  O  representante  da  CONTRATANTE  deverá  ter  a  experiência  necessária  para  o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3  A CONTRATADA informará formalmente a Administração quem será o seu Preposto, ou
Responsável, no local da concessão por receber as demandas da CONTRATANTE.

14.4  A fiscalização contratual dos serviços continuados deverá seguir o disposto no Anexo IV
(Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril
de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento  e  Gestão,  no  que  couber,  sem  prejuízo  de  outras  medidas  que  o  órgão  julgar
necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

14.5  A verificação da  adequação da  prestação do  serviço deverá  ser  realizada  com base  nos
critérios previstos no Termo de Referência e seus anexos, Edital e anexos, e Contrato;

14.6 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.7  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
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.8  A  fiscalização  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta,
não  implica  em co-responsabilidade da  CONTRATANTE ou  de seus  agentes  e prepostos,  de
conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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15.    DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a CONTRATADA que, no
decorrer da contratação:

         a) Inexecutar total ou parcialmente o Contrato;

         b) Apresentar documentação falsa;

         c) Comportar-se de modo inidôneo;

         d) Cometer fraude fiscal;

         e) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, Termo de referência e seus anexos.

15.2 O IFBA poderá, em conformidade com o disposto nos art.s 87 e 88 da LLC, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de licitar e contratar com o IFBA;

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

15.2.1 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.

15.2.2 As multas, calculadas sobre o valor do Contrato, deverão ser aplicadas, após regular
processo administrativo e descontadas das garantias instituídas e serão:

15.2.2.1 De 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor global do Contrato, por queixa
fundamentada da comunidade, com relação à má prestação dos serviços.

15.2.2.2 De 1,0% (um ponto percentual) do valor mensal dos serviços prestados, por
majorar os preços aplicados, acima do mercado contíguo ao IFBA.

15.2.2.3  De  2,0%  (dois  por  cento)  do  valor  global  do  Contrato  por  atraso  no
pagamento mensal das obrigações.

15.3  As  multas  previstas  no  subitem  15.2.2  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 15.

15.4 Caso o valor das multas aplicadas seja superior ao valor mensal da concessão de direito rela
de uso, além da perda desta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença que será descontada
dos pagamentos devidos ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

15.5 Em havendo reincidência da infração punida anteriormente com Advertência, será aplicada
multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor global do Contrato ou na sua rescisão.

15.6 A CONTRATADA não incorrerá na multa referida no item b do subitem 15.2, na ocorrência
de caso fortuito ou de força maior, ou fato de Administração do IFBA.

15.7 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.

15.8 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
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(dez) dias da abertura de vistas ao processo.

15.9  A  autoridade  administrativa  responsável  pela  fiscalização  dos  trabalhos,  em  nenhuma
hipótese, poderá omitir-se da aplicação das penalidades previstas, notadamente das estabelecidas
no subitem 15.2,  salvo ocorrência de caso fortuito,  força maior ou fatos da Administração do
IFBA.

16.    DO RESJUSTE

16.1 O contrato de concessão poderá ser reajustado anualmente, a critério da Administração,
usando como base para o ajuste o IGPM, da Fundação Getúlio Vargas.

Irecê, 07 de Dezembro de 2017

Termo de Referência elaborado por:

Larice Souza Dourado
Nutricionista

Ezequias Magno do Ouro Neto
Coordenação De Compras, Licitações de Contratos.

Este Termo de Referência foi pela Autoridade Competente:

Robério Batista da Rocha
Diretor Geral

Documento assinado eletronicamente por EZEQUIAS MAGNO DO OURO NETO,
Coordenador de Licitações, Compras e Contratos, em 07/12/2017, às 17:33, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ROBERIO BATISTA DA ROCHA, Diretor(a) Geral,
em 08/12/2017, às 15:43, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LARICE DE SOUZA DOURADO, Nutricionista , em
08/12/2017, às 18:03, conforme decreto nº 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 0550030 e o código CRC 08F8F489.

23460.002761/2017-31 0550030v27
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
Planta da Área sob Concessão e Metragem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Refeitório: 127,56 m² 

WC: 3,71 m² 

WC: 3,71 m² 

Cozinha: 41,57 m² 

Despensa 1: 7,43 m² 



Despensa 2: 9,62 m² 

Sala adm: 8,12 m² 

Hall recepção: 11,09 m² 

DML: 1,73 m² 

WC: 3,85 m² 

WC: 7,12 m² 

Lixo: 2,70 m² 

Casa de Gás: 2,40 m² 

Corredor acesso: 36m² 

 



ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA 
Relação de Materiais Disponibilizados a Contratada (Modelo) 

 

 

ITEM OBJETO MARCA MODELO DESCRIÇÃO TOMBO QUANT. VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

Confirmo o recebimento dos itens descritos acima conforme proposto no Edital da Concorrência nº xx/xxxx e Contrato xx/xxxx 

 

___________________________________                                  ________________________________              ____________________________ 

Empresa:                                                      Testemunha 01:            Testemunha 02: 

CPF:                                                        CPF:              CPF:  

Carimbo e Assinatura do Responsável      

 

 

 

 

Irecê,  ____ de _______________________ de ______ 


