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PREGÃO ELETRÔNICO TRADICIONAL 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA – Campus Salvador. 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2020  

Processo n.° 23279.000487/20120-18 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia – IFBA – Campus Salvador, CNPJ: 107.764.307/0002-01, por intermédio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria 

nº 130, de 15 de agosto de 2019, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor 

preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11   de outubro de 2010, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, da Lei    nº 

11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, Instrução Normativa Nº 5, de 26 de maio de 2017. e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Data da sessão: 28/04/2020 

Horário: 09:00h. 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

1. DO OBJETO 

 
1.1. O objeto da presente licitação é Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de 

alimentação e nutrição, com operacionalização (produção) nas dependências do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA / campus de Salvador e desenvolvimento de todas as atividades para o 

fornecimento de refeições (almoço  e  jantar), mediante o regime de Pregão Eletrônico, para atender às 

necessidades dos estudantes contemplados com o auxilio alimentação,   do Programa de Apoio e Assistência 

Estudantil (PAAE), conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em único item. 

 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus 

Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Compras Governamentais e as 
deste Edital, prevalecerão às últimas. 

 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da 

União para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 26427/158411 

 Fonte: 0100 

Programa de Trabalho: 71025 

Elemento de Despesa: 339032 

PI: L994P9911R 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso 

ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e 
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticada diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados 

junto  aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 
 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que 

estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 

disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1.Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1.proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.2.2.que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 
4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4.que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.2.5.que estejam sob falência, concurso de credores,concordata ouem processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.6.entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.7.Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-

TCU-Plenário). 

 
4.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou 

sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

 
4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da 

Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de 
empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de 
confiança neste órgão contratante. 

 
4.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema 

eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

 
4.5.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo 

“não” impedirá o prosseguimento no certame; 

http://www.comprasnet.gov.br/
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4.5.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa. 

4.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 
4.5.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade 

com as exigências editalícias; 

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

posteriores; 

 

4.5.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 
salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 

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

4.5.7. 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; 

 
4.5.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

Edital. 

 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 

exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de 

acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais 

licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. 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. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente 

ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados 

para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos:  



https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1744512&in fra_sis… 4/19 

SEI / IFBA - 1429157 - Edital Pregão Eletrônico 

 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante; 

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: 
indicando, no que for aplicável. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o 

preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 

6.3.1. Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 

com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da 

contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação 

contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do 

art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017. 

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível 

com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

6.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a execução contratual; 

6.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá 

glosa, quando  do pagamento,e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a 

que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada 

apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do 

previsto no subitem   anterior. 

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade 

com o que dispõe o Termo  de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus 

termos, bem como de fornecer  os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, 

quando participarem de licitações públicas. 

6.10.1. 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 
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prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local 

indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1.Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos 

os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase 

de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário. 

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. 

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 10 (dez) reais. O intervalo entre os 

lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 

inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 

sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre  que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

714. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela 

equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo 

pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

lugar. 
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7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante. 

7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública 

será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a 

etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 

sistema identificará em   coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 

arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% 

(cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento),  na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá 

haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa 

aberto e fechado. 

7.27.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, 

da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

7.27.1.1. prestados por empresas brasileiras; 

7.27.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.27.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
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7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta 

adequada ao   último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da  proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de 

Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital. 

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 

02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será 

analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor. 

8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza 

motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais. 

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, 

que: 

8.5.1.não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.5.2.contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.5.3.não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

8.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível;. 

8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a 

contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

8.5.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.5.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 

instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 
coletivas de trabalho vigentes. 

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares,  poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo 

das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

8.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo 

item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a 

sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da 

proposta. 
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8.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, 

devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento 

das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas   de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade 

disponível no sistema, no prazo de 02 ( duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.9.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada 

antes   de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.9.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o 

valor final ofertado. 

8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a 

margem de lucro pretendida. 

8.11. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços 

com  aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na 

contratação; 

8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá 

ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto. 

8.12.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na 

forma do Simples Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 

18, da LC 123, de 2006. 

8.12.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao preço ou quaisquer 

outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações 

absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das 

condições referidas, desde que não venham  a causar prejuízos aos demais licitantes; 

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação 

escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim 

sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

8.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não 

for aceita,   e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto 

neste Edital. 

 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, o Pregoeiro 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 
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cadastros: 

9.1.1.SICAF; 

9.1.2.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.3. 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. 

9.1.3.1. 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. 

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

outros. 

9.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.4.Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio do SICAF, nos 

documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. 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; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da 

abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 

atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 

43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no 

prazo de 02 (duas) horas, sob  pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 

originais não- digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

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

9.6. 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 aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. 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. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.8. Habilitação jurídica: 

 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede; 

9.8.2. 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; 

9.8.3. 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; 

9.8.4. 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; 

9.8.5. 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; 

9.8.6. No caso de cooperativa: 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, bem 

como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.8.7. A empresa deverá apresentar autorização para funcionamento expedido pela Agência de Vigilância Sanitária da sede da 

licitante ou outro órgão/entidade fiscalizadora compatível à qual estiver vinculada, mediante apresentação da legislação 

pertinente. 

9.8.8.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

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

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1.prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. 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. 

9.9.3.prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. 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; 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício 

contrata ou concorre; 

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 

condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
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alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira. 

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.10.2. 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; 

9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.10.2.2. 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; 

9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil- financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10(dez) por 

cento do valor estimado da contratação   ou do item pertinente. 

9.10.5. As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio 

de: 

9.10.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – 

Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 

estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações 

contábeis já exigíveis na forma da lei; 

9.10.5.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio 

da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na 

forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
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oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

9.10.5.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos, conforme modelo 

constante do Anexo III -do Edital, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a 

Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste 

Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada 

neste Edital; 

9.10.5.3.1.a declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, 

9.10.5.3.2. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para 

menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado 

do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas. 

9.11. Qualificação Técnica 

 

9.11.1. Registro ou inscrição da empresa licitante Junto ao Conselho Regional de Nutrição - CRN, da região a que 

estiver vinculado, que comprove o desempenho da atividade relacionada com o objeto, e em plena validade.; 

9.11.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com 

o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. Os atestados deverão constar o registro do Conselho Regional de Nutrição – 

CRN, em conformidade com o art. 1º da Resolução CFNº 603/2018, do Conselho Federal de Nutricionistas - CFN. 

9.11.2.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços 

executados com as seguintes características mínimas: 

9.11.3. Para comprovação de experiência, a licitante deverá apresentar documentação emitida por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando a atuação na administração de Serviços de Alimentação e Nutrição, com 

atestado comprobatório de no mínimo, 02 (duas) prestações de serviços com 500 ou mais refeições diárias (almoço ou 

jantar), conforme modelo disponível, no anexo II - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, do Termo de 

Referência.. 

9.11.3.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou 

secundária especificadas no contrato social vigente; 

9.11.3.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um 

ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 

10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017. 

9.11.3.3. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de 

diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de 

comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo 

VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

9.11.3.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 

endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 

do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

9.11.3.5. Comprovante de que possui em seu quadro permanente profissional de nível superior, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica para execução dos serviços, reconhecido pelo Conselho Regional de 

Nutrição - CRN. 
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9.11.3.5.1. O responsável técnico supracitado deverá pertencer ao quadro permanente do licitante, na data 

prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste termo, o sócio, o 

administrador ou o diretor,  que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de contratação 

futura do profissional, acompanhada da anuência deste, casa o licitante se sagre vencedor do certame; 

9.11.3.5.2. No caso de Compromisso de Contratação Futura, será exigido, no ato da assinatura do Contrato, a 

comprovação da efetivação do vínculo profissional, bem como o comprovante de registro, junto ao 

Conselho Regional de Nutrição - CRN, em plena validade, do profissional como Responsável Técnico 

da empresa. 

9.11.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, poderão apresentar atestado de vistoria técnica, assinado pelo 

servidor responsável, conforme modelo disponível, ANEXO III - ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA do Termo 

de Referência 

9.11.4.1. O atestado de vistoria técnica poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que conste, 

alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento  

das  condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e 

não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras 

com a contratante, conforme modelo disponível, ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO 

DA VISTÓRIA TÉCNICA. 

9.12. 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. 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma 

será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando 

no “chat”   a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, 

ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, 

pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas a contar da 

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e 

aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em 

algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de 

qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às 

especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na 

internet, após a homologação. 

 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhistade microempresa ou 

empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de 

recorrer,  para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 

direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, 

pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 
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12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 

dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 

assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

12.2.2.A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1.O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição 

de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento 

licitatório. 

 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência. 

 

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido 

instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 

Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena 

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

15.2.1. 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 e devolvido no prazo de 07 (sete) dias, a contar da data de 

seu recebimento. 

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

16. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 
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16.2. O adjudicatário terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 

Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena 

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

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 

Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 

Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado ou aceito no prazo de 07 (sete) dias, a contar da data de seu recebimento. 

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

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de 

que: 

 

16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da 
Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

 

16.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 
e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no 

termo de referência. 

16.4.1. 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. 

16.4.2. 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. 

16.4.3. 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. 

16.5. 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. 

16.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a 

assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 

cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 

após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 

feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

 

17. DO REAJUSTE GERAL 

 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 
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19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

 

21.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo 

de validade da proposta; 

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. apresentar documentação falsa; 

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. não mantiver a proposta; 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo. 

 

21.2. 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. 

21.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

21.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 

objeto da contratação; 

21.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

21.3.2.1. Abaixo apresentamos tabela com percentuais de multa a serem adotados pela CEDENTE em caso de 

sanções disciplinares competidas pela CONCESSIONÁRIA: 

 

 

IRREGULARIDADES MULTA (%) VALOR 

FATURA MENSAL 

 

Distúrbio Gastrointestinal causado comprovadamente pelas refeições servidas. 10 

 

Contaminação comprovada por resultado de análise microbiológica: 
 

1ª vez 0,5 

 

Reincidência em um mês 2,0 

 

3º coleta com contaminação 5,0 
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Utilização de gêneros deteriorados ou fora do prazo de validade 2,0 

 

Utensílios / equipamentos / áreas não higienizadas 0,5 

 

Atraso na distribuição das refeições: 
 

A partir de 15 minutos 0,5 

 

A partir de 30 minutos 1,0 

 

A partir de 1 hora 2,0 

 

Cardápio incompleto: 
 

Ausência de 01 item do cardápio 0,5 

 

Ausência de 02 itens do cardápio 1,0 

 

   

 
Ausência de mais de 02 itens do cardápio 2,0  

Quadro de pessoal incompleto: 
 

Até 01 colaborador 0,5 

Até 02 colaboradores 1,0 

A partir 03 colaboradores 2,0 

Fardamento incompleto (para cada colaborador) 0,2 

Modificação de cardápio sem aprovação da fiscalização 0,5 

Descumprimento dos POP's 0,5 

Descumprimento do controle de pragas e vetores, limpeza de tanques, caixa de gordura 0,5 

Descumprimento na execução de analise microbiológica de alimentos e água 1,0 

Não apresentar exames médicos nos prazos estabelecidos 2,0 

Não repor utensílios necessários 0,5 

Não repor equipamentos necessários 5,0 

Gêneros oferecidos com gramatura inferior ao contratado 1,0 

Não cumprimento de carga horária de colaboradores 1,0 

 

Não apresentação de relatório mensal, ou quando solicitado, de registro de ponto de todos os 

colaboradores. 

 

 

1,0 

Não apresentação das obrigações trabalhista e previdenciárias. 5,0 
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Tabela 11: Sanções disciplinares. 

 

21.3.3. 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; 

21.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco 

anos; 

 

21.4. 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; 

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

21.6. 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. 

21.7. 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. 

21.8. 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. 

21.9. 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. 

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

21.11. 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. 

21.12.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.13.As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este 

Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregoeiros-ssa@ifba.edu.br, ou por petição dirigida 

ou protocolada no endereço: Rua Emídio dos Santos s/n, Barbalho, Salvador/BA, 4º andar, Sala dos pregoeiros. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação 

no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 

anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 
indicado no Edital. 

mailto:pregoeiros-ssa@ifba.edu.br
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22.5. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento 

do pedido,   e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

22.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

22.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos 

autos do processo de licitação. 

22.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração. 

 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. 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 anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 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. 

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.6. As normas disciplinadoras da licitação 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. 

23.7. 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. 

23.8. 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. 

23.9. 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. 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerá as deste Edital. 

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Emídio dos Santos, s/n, Baralho, Salvador – BA, 4º andar, 

prédio do IFBA, Sala dos Pregoeiros, nos dias úteis, no horário das 09:00 - 12:00 horas, das 12:00 as 17:00 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

23.12. Assinatura da autoridade competente. 

23.13.O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento licitatório será o da Justiça Federal,  Seção Judiciária 

do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro. 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

23.12.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

23.12.2. ANEXO II - Termo de contrato. 

23.12.3. ANEXO III - Declaração de Contratos Firmados com Iniciativa Privada e a Administração Pública. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Salvador, 16 de março de 2020. 

 

 

 

 

Diretor Geral do IFBA/Campus de Salvador 

Ives Lima de Jesus 

 

 

Diretor de Administração e Planejamento/Campus de Salvador 

André Luís Rocha Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS ROCHA DE SOUZA, Diretor(a) de 

Administração e Planejamento, em 16/03/2020, às 18:27, 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 1429157 e o código CRC 844B6269. 

 

http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Rua Emídio dos Santos - Bairro Barbalho - CEP 40301-015 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA DIMENCIONAMENTO DA PROPOSTA 

7. DA SUSTENTABILIDADE NA CONTRATAÇÃO 

8. DO USO DE UNIFORMES 

9. DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) 

10. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

11. DA VISTORIA TÉCNICA 

12. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13. OBRIGAÇÕES DA CEDENTE 

14. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

15. DAS OBRIGAÇÕES DOS NUTRICIONISTAS 

16. DOS COLABORADORES 

17. CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES 

18. EXAMES MÉDICOS 

19. PADRÕES HIGIÊNICOS SANITÁRIOS 

20. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

21. CRITÉRIOS DE HIGIENIZAÇÃO 

22. CRITÉRIOS DE CONTROLE DE TEMPO E TEMPERATURA 

23. CONTROLE DE ENTRADA DE USUÁRIOS 

24. ESPECIFICAÇÕES DA MATÉRIA PRIMA 

25. DO CARDÁPIO PRATICADO 

26. DA DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

27. DA SUBCONTRATAÇÃO 

28. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

29. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

31. REAJUSTE 

32. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

33. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

34. DO PAGAMENTO 

35. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO 01 – RELAÇÃO DAS ÁREAS FÍSICAS DO REFEITÓRIO DO IFBA 

CAMPUS DE SALVADOR; ANEXO 02 – ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA; 

ANEXO 03 – ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA; 

 

ANEXO 04 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA 

VISTÓRIA TÉCNICA; ANEXO 05 – ESPECIFICAÇÕES DE 

EPI’s; 

ANEXO 06 – SIGLAS UTILIZADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

 

 

http://www.portal.ifba.edu.br/
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1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de alimentação e nutrição, com 

operacionalização (produção) nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA / 

campus de Salvador e desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento de refeições (almoço e jantar), mediante 

o regime de Pregão Eletrônico, para atender às necessidades dos estudantes contemplados com o auxilio alimentação, do 

Programa de Apoio e Assistência Estudantil (PAAE), conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de 

Referência e seus anexos. 

1.2. Todas as atividades da CONCESSIONÁRIA, que são objeto desse Termo de Referência, serão fiscalizadas 

pelo IFBA / Campus de Salvador, por meio do fiscal de contrato designado em portaria, que deverá ter capacidade técnica 

na área e ser servidor do IFBA / Campus de Salvador. 

1.3. O quantitativo de refeições poderá ser reavaliado pelo IFBA / Campus de Salvador, ao longo da vigência do 

contrato, podendo sofrer aumentos ou reduções de acordo com a adequação da estrutura física, bem como suspenso ou 

alterado a qualquer momento de acordo com verba disponibilizada pelo Governo Federal para esta finalidade, por se tratar 

de verba federal de assistência estudantil. 

1.4. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o 

limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

1.5. Fornecimento de alimentação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

 

 

ITEM 

DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA 

DOS MATERIAIS/ 

SERVIÇOS A 

SEREM 

ADQUIRIDOS/ 

CONTRATADOS 

 

Código 

Material 

 

 

UNID 

 

QUANTIDA

DE 

ESTIMAD

A 

ANUAL 

 

 

VALOR 

UNIT. 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO 

PARA A 

CONTRATAÇÃO 

01 

OBJETO: 

Contratação de 

empresa especializada

 para produção 
e distribuição de 

refeições aos alunos 

bolsistas do PAAE 

(auxilio alimentação). 

Descrição 

detalhada: 

Contratação de 

empresa 

especializada para 

fornecimento de 

refeições preparadas 

no refeitório do 

Instituto Federal da 

Bahia - IFBA 

/ campus de 

Salvador,  para

 estudant

es participantes do 

Auxílio Alimentação 

do Programa de 

Assistência e Apoio 

ao Estudante. Total 

em média de 750 

refeições por dia, 

durante 

 

Refeições 165.000 R$ 15,15 R$ 2.499.750,00 
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aproximadamente 10 

meses. 

TOTAL: R$ 2.499.750,00 

 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A execução do serviço atenderá às necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia - IFBA campus de Salvador, doravante denominada CEDENTE, no sentido de propiciar aos estudantes em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica, uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, de acordo 

com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Com esse fim, o refeitório institucional do IFBA / 

Campus de Salvador, deverá atender aos seguintes princípios: 

2.1.1. Atender aos estudantes selecionados no PAAE para o auxilio alimentação; 

2.1.2. Buscar por meio da alimentação saudável, auxiliar na prevenção e no controle das deficiências nutricionais e 

das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT); 

2.1.3. Fomentar ações educativas de incentivo ao consumo de alimentos regionais, especialmente frutas, legumes e 

verduras, em atendimento às recomendações do Ministério da Saúde, por meio do Guia Alimentar para a População 

Brasileira (BRASILIA, 2014); 

2.1.4. Promover ações de práticas alimentares saudáveis para os estudantes. 

 

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1. Além da documentação necessária, conforme legislação vigente, Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores 

- SICAF e edital, a(s) Licitante(s) deverá(ão) apresentar a seguinte documentação complementar para a comprovação da 

qualificação técnica da CONTRATADA serão exigidos: 

3.2. Documentações relativas à Capacidade Técnico-Profissional 

3.2.1. Registro ou inscrição da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Nutrição - CRN, da região a que 

estiver vinculado, que comprove o desempenho da atividade relacionada com o objeto, e em plena validade. 

3.2.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis 

com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pes soas 
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jurídicas de direito público ou privado. Os atestados deverão constar o registro do Conselho Regional de Nutrição – CRN, 

em conformidade com o art. 1º da Resolução CFNº 603/2018, do Conselho Federal de Nutricionistas - CFN. 

3.2.3. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços 

executados com as seguintes características mínimas: 

3.2.3.1. Para comprovação de experiência, a licitante deverá apresentar documentação emitida por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando a atuação na administração de Serviços de Alimentação e Nutrição, 

com atestado comprobatório de no mínimo, 02 (duas) prestações de serviços com 500 ou mais refeições diárias (almoço ou 

jantar), conforme modelo disponível, ANEXO 02 - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA; 

3.2.3.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal 

ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

3.2.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo 

menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do 

Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017; 

3.2.3.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação 

de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de 

comprovação de capacidade técnico-operacional, a  uma  única  contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da 

IN SEGES/MP n. 5/2017; 

3.2.3.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 

atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP n. 5/2017; 

3.2.4. Comprovante de que possui em seu quadro permanente profissional de nível superior, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica para execução dos serviços, reconhecido pelo Conselho Regional de Nutrição - CRN. 

3.2.4.1. O responsável técnico supracitado deverá pertencer ao quadro permanente do licitante, na data 

prevista para entrega da proposta, entendendo- se como tal, para fins deste termo, o sócio, o administrador ou o diretor, que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social - CTPS; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 

declaração de contratação futura do profissional, acompanhada da anuência deste, caso o licitante se sagre vencedor do 

certame; 

3.2.4.2. No caso de Compromisso de Contratação Futura, será exigido, no ato da assinatura do Contrato, a 

comprovação da efetivação do vínculo profissional, bem como o comprovante de registro, junto ao Conselho Regional de 

Nutrição - CRN, em plena validade, do profissional como Responsável Técnico da empresa. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 

2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é 

vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONCESSIONÁRIA e a 

Administração CEDENTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
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5. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. Fornecimento inicial de até 750 refeições por dia, sendo aproximadamente 500 refeições no almoço e 250 

refeições no jantar. 

5.2. Durante a vigência contratual poderá ocorrer aumento do quantitativo diário de refeições, desde que exista 

adequação da estrutura física e disponibilidade orçamentária para o pagamento das refeições. 

5.3. Todas as refeições deverão ser preparadas com ingredientes de primeira qualidade e servidas de maneira 

apresentável e nas temperaturas adequadas; 

5.4. As refeições que a CONCESSIONÁRIA fornecerá deverão ser preparadas, exclusivamente, nas instalações 

do refeitório institucional, ou seja, não serão aceitos alimentos transportados, produzidos em outros locais; 

5.5. Para o fim objetivado neste Contrato, o IFBA /campus de Salvador cede à CONCESSIONÁRIA, sob-regime 

de comodato, as instalações do refeitório, pelo tempo que vigorar este instrumento; 

5.6. Cabem aos responsáveis pela fiscalização do contrato realizar a previsão da programação semanal do 

quantitativo de refeições e encaminhá-la a CONCESSIONÁRIA, por documento eletrônico (e-mail institucional) ou por 

documento físico, respeitando o mínimo de 600 refeições por dia e máximo de 750; 

5.7. Em situações excepcionais em que haja necessidade de ajuste do quantitativo, a exemplo de greves, 

paralisações de ônibus, manifestações, eventos da natureza, dentre outros, poderá ocorrer redução ou o cancelamento das 

refeições, sem ônus ao IFBA / campus de Salvador. Após determinação da Direção Geral do IFBA / Campus de Salvador, 

caberá, exclusivamente, a fiscalização do IFBA / Campus de Salvador comunicar a redução ou o cancelamento das 

atividades. Em caso de greve ou paralisação de mais de um mês caberá ao IFBA / Campus de Salvador pagamento de 10% 

(dez por cento) do valor total correspondente a 01 (um) mês. 

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

6.1.1. Capacidade de refeições (conforme referências da área encontrada em literatura) que podem ser 

produzidas na estrutura existente no IFBA 

/ Campus de Salvador; 

6.1.2. Média de refeições servidas nos anos anteriores; 

6.1.3. Número de estudantes selecionados pelo Serviço Social para o Auxílio Alimentação. 

 

 

7. DA SUSTENTABILIDADE NA CONTRATAÇÃO 

 

7.1. Buscando garantir a incolumidade das pessoas e a integridade do patrimônio do campus será devida que 

práticas de sustentabilidade sejam adotadas de forma que a equipe e os prestadores dos serviços sejam instruídos no aspecto 

que regulem a interação do homem com a natureza em atividades cotidianas, considerando que os recursos naturais são 

finitos, quanto na questão social, com atenção aos direitos trabalhistas e à proteção aos direitos humanos. 

7.2. A Contratação deverá prever, no que couberem, práticas de sustentabilidade nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010. 

7.3. Deverá ser firmado entre o órgão/entidade e a empresa contratada o Acordo de Nível de Serviço (ANS), a 

fim de balizar a execução dos serviços dentro dos padrões de qualidade acordados, inclusive a forma de faturamento de 

atividades que podem ser executadas de maneira simultânea. 

7.4. A contratada deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas 

internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados. 

7.5. São proibidos quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação sexual ou estado civil na seleção de 

colaboradores. 

7.6. É responsabilidade da contratada a comprovação da formação técnica específica dos funcionários. 

7.7. É dever da contratada a promoção dos cursos de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controle 

de risco aos trabalhadores, bem como sobre práticas socioambientais para economia de energia, de água e redução de 
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geração de resíduos sólidos no ambiente onde se prestará o serviço. 

7.8. É obrigação da contratada a administração de situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os 

impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente. 

7.9. A contratada deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 

observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores 

e envolvidos na prestação dos serviços; 

7.10. A contratada deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das Normas Internas e de 

Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da prestação de serviço, zelando pela 

segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança; 

7.11. É obrigação da contratada destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos 

que foram utilizados na prestação de serviços. 

7.12. A fiscalização da execução dos serviços abrange todos os procedimentos constantes relativos às metas 

definidas no Termo de Referência ou Contrato, sob pena de glosa da respectiva fatura quando do não cumprimento. 

7.13. O fornecimento de produtos e serviços deve ser acompanhado de Acordos de Níveis de Serviços (ANS) que 

assegurem a qualidade, a disponibilidade, o tempo de atendimento e a correção de defeitos dentro de parâmetros 

compatíveis com as atividades de sustentabilidade previstas com as seguintes condições: 

A. Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por  

ocorrência; 

B. Suspender ou interromper o serviço por dia, salvo por motivo de força maior; 

C. Não zelar pelas instalações do órgão; 

D. Deixar de fornecer os EPIs, quando exigido em lei ou convenção, aos seus empregados e de impor 

penalidades aos que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência; 

E. Não efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como quaisquer despesas relacionadas à 

execução do contrato; 

F. Deixar de observar as especificações de materiais de consumo e bens na prestação dos serviços; 

G. Não adquirir materiais e bens de menor impacto ambiental quando comparados a outros similares; 

H. Deixar de destinar de forma ambientalmente adequada os resíduos e materiais adquiridos e utilizados na 

prestação de serviço. 

 

8. DO USO DE UNIFORMES 

 

8.1. Os uniformes a serem fornecidos pela CONCESSIONÁRIA a seus empregados deverão ser condizentes com 

a atividade a ser desempenhada no órgão CEDENTE, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem 

qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes: 

8.1.1. Os colaboradores da CONCESSIONÁRIA devem obrigatoriamente fazer uso de fardamento completo: 

proteção para os cabelos (redes ou toucas que cubra todo o cabelo), calçados fechados antiderrapantes, aventais, máscaras e 

luvas descartáveis em quantidade suficiente para atender as atividades diárias. A troca das máscaras e luvas deverá ocorrer 

sempre que houver troca de atividades ou no máximo a cada 30 minutos; 

8.1.2. Os cozinheiros deverão fazer uso de fardamento diferente dos demais colaboradores; 

8.1.3. Os nutricionistas deverão utilizar, diariamente, jaleco de cor branca, calçado fechados e calça jeans ou escura. 

8.1.4. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, de acordo os seguintes parâmetros  

mínimos: 

8.1.5. Conforto térmico; 

8.1.6. As toucas dos colaboradores deverão ser de tecido cor branca ou clara, correspondente à atividade; 

8.1.7. Os colaboradores deverão receber 03 (três) conjuntos completos no início da execução do contrato, devendo 

haver substituição de 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, sempre que 

não atendam as condições mínimas de apresentação, no prazo máximo de 48 horas, após comunicação escrita da 

CEDENTE; 

8.1.8. No caso de colaboradora gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre 

que estiverem apertados; 
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8.1.9. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original 

deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato para realização de conferência. 

 

9. DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

9.1. Os equipamentos de proteção individual (EPI) são de uso obrigatório. A falta destes em serviço, da à 

CEDENTE o direito de solicitar a retirada do colaborador da área de trabalho. A reincidência caberá sanções disciplinares a  

CONCESSIONÁRIA. 

9.2. São os seguintes EPIs mínimos necessários ao bom desenvolvimento das atividades: 

LAVAGEM: Bota plástica antiderrapante, avental em PVC e luvas de borracha (cores diferenciadas para manuseio de 

lixo e de utensílios); 

CORTES: Luvas de malhas de aço, luvas de látex, bota plástica antiderrapante, avental PVC; 

FORNOS: Avental de tecido, luvas térmicas e toucas; 

MANIPULAÇÃO ALIMENTOS PRONTOS: Luvas descartáveis, máscaras descartáveis, botas plásticas 

antiderrapantes e avental PVC; 

9.3. Outros EPI’s poderão, a qualquer momento, ser solicitados pela CEDENTE, de acordo com alterações nas 

legislações da ANVISA. 

 
 

10. EQUIPAMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

 

10.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários em quantidade suficiente e especificação estabelecida abaixo, 

promovendo sua substituição quando necessário: 

 

Item Descrição Quantidade 

1. Armários de aço para vestiário, com porta, chave e cadeado; 01 por colaborador 

2. Balança elétrica de mesa, capacidade mínima 10 kg; 01 

3. Balança plataforma, em aço inoxidável, capacidade para 500 kg; 01 

4. Balcão refrigerado elétrico, para saladas e sobremesas; 01 

 

5. 

Balcão térmico para distribuição de refeições, com pista aquecida a seco, por meio de 

resistência elétrica tipo serpentina, para atingir temperatura de 85ºC, com controle 

automático de temperatura. Confeccionado em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, 

acabamento escovado, dotado de abertura compatível com 07 GN 1/1; 

 

01 

6. Batedeira para massa, tacho em aço inoxidável, capacidade 60 litros, movimento planetário, 

com três velocidades; 
01 

 

7. 

 

Caixas vazadas coloridas (para hortifrútis); Quantidade suficiente à 

demanda 

 

8. 

 

Caixas vazadas brancas; Quantidade suficiente à 

demanda 

9. Carrinho inox para apoio e transporte de alimentos em GN; 01 

 

10. Chapa quente lisa a gás ou elétrica, com corpo estrutural, painel frontal, gabinete inferior, 

queimadores a gás, gaveta coletora de resíduos. Chapa superior em aço;  

 

01 

 

11. 

 

Estante para armazenamento de gêneros secos, descartáveis e materiais de limpeza, em aço 

inox galvanizado; 

Quantidade suficiente à 

demanda 
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12. Freezers para acondicionamento de polpas de frutas, produtos cárneos e na área de 

distribuição para acondicionar reposições de saladas e sobremesas; 
Quantidade suficiente à 

demanda 

13. Fogão industrial modular sem forno, com 08 acendedores duplos de ferro fundido;  01 

 

 

 

14. 

Forno a gás, combinado, com capacidade, mínima, para 10 GN 1/1, dotado das seguintes 

funções: vapor automático com temperatura de 100ºC, ar quente e combinado com 

temperatura de 270ºC, Banho Maria com temperatura de até 99ºC e regeneração com 

temperatura de até 170ºC, sonda interna que permita a determinação da temperatura no 

interior do alimento. Controle de tempo e temperatura digitais. Ducha de lavagem acoplada 

à unidade. Confeccionado em aço inoxidável AISI 304, amplo visor frontal com vidro 

duplo, temporizador com alarme sonoro e luzes indicativas de falhas no funcionamento, 220 

v, trifásico, potência 30kw; 

 

 

 

01 

 

15. 

 

Galões térmicos para acondicionar e transportar os sucos até o refeitório;  Quantidade suficiente à 

demanda 

16. Grelhas para forno combinado; 01 

17. Lavadora de Alta pressão (para lavagem de paredes, teto, chão);  01 

 

 

18. 

Lavadora de louças de operação automática através de sistema transportador de gavetas e 

portas de inspeção que facilitam a limpeza. Composta de tanque de pré-lavagem, lavagem e 

enxague. Confeccionada em aço inoxidável AISI 

304. Aquecimento elétrico por meio de resistências controladas por termostato, braços de 

lavagem e pré-lavagem em aço inoxidável removível para limpeza. Nível do tanque da 

lavagem controlado por pressostato. Dotada de termômetro para visualização das 

temperaturas da água de lavagem e enxague. O equipamento deverá ter sistema de secagem; 

 

 

01 

19. Liquidificador industrial para preparo de sucos; 01 

20. Liquidificador industrial para preparo de temperos e molhos; 01 

 

21. 

 

Lixeiras com roldanas e tampas acionadas por pedal; Quantidade suficiente à 

demanda 

 

22. 

 

Lixeiras para o refeitório (área de distribuição) com separação de lixo orgânico e inorgânico;  Quantidade suficiente à 

demanda 

23. 
Lixeiras para sanitários e vestiários com tampas acionadas por pedal;  Quantidade suficiente à 

demanda 

 

24. 

Pallets em polietileno – altura mínima 20 cm, quantidade suficiente para acomodar 

todas as sacarias e para o uso interno nas câmaras; Quantidade suficiente à 

demanda 

 

25. 

 

Panelas de alumínio em vários tamanhos; Quantidade suficiente à 

demanda 

26. Pass through; 01 

 

27. 
Processador industrial de alimentos (para o preparo de saladas e recheios para tortas, 

frigideiras, suflês, entre outros), com capacidade mínima para 1000 refeições;  

 

01 

 

28. 

 

Recipientes Gastronorm para forno combinado; Quantidade suficiente à 

demanda 

 

29. 

 

Recipientes Gastronorm para balcão térmico; Quantidade suficiente à 

demanda 

 

30. 

 

Recipiente Gastronorm para balcão refrigerado; Quantidade suficiente à 

demanda 

31. Refresqueira elétrica para sucos, contendo divisões para acondicionar 02 sabores de sucos; 01 
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32. 

 

Remos, facas, colheres, conchas industriais; Quantidade suficiente à 

demanda 

33. Talheres (garfo / faca); 600 de cada 

34. Colher sopa; 20 

35. Termômetros de haste; 01 

36. Termômetros de mira a laser. 01 

Tabela 01: Equipamentos e utensílios mínimos exigidos. 
 

10.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à Fiscalização e ao Setor de Patrimônio do IFBA / Campus de Salvador, 

por início das atividades, a relação de todos os materiais (equipamentos / utensílios) que deverão compor seu inventário 

para execução deste Contrato. 

10.3. A CONCESSIONÁRIA deverá ainda possuir na unidade equipamentos como computadores, impressora, linha 

telefônica e internet para efetuar suas atividades administrativas. 

 

 

11. VISTÓRIA TÉCNICA 

 

11.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 

instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta -feira, 

das 09:00h às 12:00h e das14:00h ás 17:00h, sendo necessário agendamento prévio, por meio dos telefones (71) 2102-

9461/9503/9405. 

11.2. 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 a abertura da sessão pública. 

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

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 

realização da vistoria. 

11.2.2. A empresa que tiver interesse em realizar a vistoria as suas custas, deverá apresentar o atestado de 

vistoria técnica assinado pelo servidor responsável, conforme modelo disponível, ANEXO 03 - ATESTADO DE 

VISTORIA TÉCNICA, de que vistoriou, por intermédio de seu representante, o local e instalações da prestação dos 

serviços, tendo então pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a execução dos mesmos,   bem como 

de todas as informações necessárias à formulação dos seus lances. 

11.2.3. O atestado de vistoria técnica poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que 

conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste 

para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante,  conforme 

modelo disponível, ANEXO 04 - DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISTÓRIA TÉCNICA. 

11.2.4. A apresentação do ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA ou DECLARAÇÃO DE NÃO 

REALIZAÇÃO DA VISTÓRIA TÉCNICA será obrigatória na fase de habilitação do certame. 

11.3. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

11.4. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
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12. INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

12.1 A execução dos serviços será iniciada logo após assinatura do contrato, iniciando pela adequação da estrutura física, 

porém, se não houver tempo hábil para adequação da estrutura física as atividades iniciarão imediatamente com 

agendamento acordado entre CEDENTE e CONCESSIONÁRIA para adequação da estrutura física. 

 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CEDENTE 

 

13.1. Fornecer água encanada e energia elétrica para a execução do presente Contrato sob custeio da 

CONCESSIONÁRIA que para isso deverá instalar medidor de energia trifásico e de água, segundo especificações da 

Diretoria Adjunta de Engenharia e Manutenção - DEMAG do campus, nas respectivas entradas de energia e água. O 

consumo de água e energia realizado no mês será cobrado no mês seguinte. Ao final do contrato esses equipamentos 

deverão ser retirados pela CONCESSIONÁRIA. 

13.2. Exigir da CONCESSIONÁRIA, o rigoroso cumprimento das obrigações assumidas. 

13.3. Determinar os quantitativos semanais das refeições. 

13.4. Avaliar cardápio trimestral proposto pela CONCESSIONÁRIA. 

13.5. Realizar inspeções, a qualquer momento, das áreas do refeitório para verificar as condições das instalações 

físicas, recebimento e armazenamento de matérias-primas, pré-preparo, preparo, distribuição, descarte, coleta e 

armazenamento de amostras, higienização do espaço e dos utensílios, dentre outras atividades.  

13.6. Realizar análise sensorial diária dos cardápios produzidos no refeitório, com a finalidade de atestar os 

parâmetros de qualidade. 

13.7. Dar ciência à CONCESSIONÁRIA, por escrito ou por e-mail institucional, de qualquer alteração nos 

horários, no calendário de aulas e rotinas de trabalho. 

13.8. Ordenar o imediato afastamento, da área do IFBA / Campus de Salvador, dos colaboradores da 

CONCESSIONÁRIA que dificultem a sua ação fiscalizadora ou cuja permanência seja julgada inconveniente. 

13.9. Recusar os gêneros, condimentos e demais ingredientes utilizados no preparo das refeições, quando de 

qualidade inferior ou em mau estado, bem como as refeições já prontas que forem consideradas impróprias para o consumo. 

13.10. Solicitar a substituição de qualquer gênero ou componente alimentar que não ofereça a qualidade e condição de 

salubridade exigida. 

13.11. Providenciar o descarte adequado dos resíduos, não recicláveis, produzidos no refeitório, os quais deverão 

ser previamente acondicionados pela CONCESSIONÁRIA em embalagens apropriadas para esse fim e destinados pela 

CONCESSIONÁRIA no local adequado dentro do IFBA / Campus de Salvador (Casa do Lixo), onde o serviço de coleta 

municipal externa recolhe. 

13.12. Não autorizar o pagamento de faturas, no caso de inobservância, pela CONCESSIONÁRIA, de qualquer 

exigência, garantida por este instrumento. 

13.13. Atestar as faturas apresentadas pela CONCESSIONÁRIA ou recusá-las, devolvendo-as quando inexatas ou 

incorretas. 

13.14. Nomear servidor para fiscalizar e examinar os documentos referentes à quitação da CONCESSIONÁRIA 

para com a Previdência Social e outras entidades oficiais. 

13.15. Notificar, por escrito, ou por e-mail institucional, a CONCESSIONÁRIA, fixando-lhe prazo para corrigir 

deficiências, irregularidades ou falhas constatadas na execução dos serviços. 

13.16. Aceitar, quando julgar procedente, as justificativas apresentadas, por escrito, pela CONCESSIONÁRIA, 

eximindo-a de penalidades. 
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13.17. Realizar pesquisa de opinião junto à clientela, visando determinar o grau de satisfação, que servirá de 

parâmetro para possibilitar ou não, a continuidade da prestação dos serviços pela CONCESSIONÁRIA, bem como efetuar 

melhorias no atendimento. 

13.18. Prestar a qualquer tempo e mediante solicitação escrita da CONCESSIONÁRIA, as informações e 

esclarecimentos por esta solicitada e relacionados com a execução deste Contrato. 

13.19. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização do contrato serão encaminhadas 

as diretorias correspondentes: DEPAD/DEMAG/DAP/DG. 

13.20. Não permitir que os colaboradores da CONCESSIONÁRIA realizem horas extras, exceto em caso de 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e 

desde que observado o limite da legislação trabalhista. 

13.21. Pagar à CONCESSIONÁRIA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo de 30 dias. 

13.22. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura de serviços da 

CONCESSIONÁRIA, no que couber, em conformidade com o item 06 (seis) do Anexo XI da IN SEGES/MP nº.  005/2017. 

13.23. Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias: 

13.24. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, décimo terceiro bem como de 

auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido; 

13.25. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem 

da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade; 

13.26. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do  

contrato. 

13.27. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no 

prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato, nos termos da alínea d, do 

item 2.1 e item 5 do Anexo VIII - B da IN SEGES/MP n.º 005/2017. 

13.28. Não praticar atos de ingerência na administração da CONCESSIONÁRIA, tais como: 

13.29. Exercer o poder de mando sobre os colaboradores da CONCESSIONÁRIA, devendo reportar-se somente 

aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação estiver em risco; 

13.30. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa CONCESSIONÁRIA; 

13.31. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONCESSIONÁRIA, mediante a utilização 

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específi ca para a qual o 

trabalhador foi contratado; 

13.32. Considerar os trabalhadores da CONCESSIONÁRIA como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 

entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

 

14.1. Inspecionar as instalações físicas do refeitório do IFBA / campus de Salvador, ficando obrigada a devolvê-

la, ao final do contrato ou em caso de rescisão, nas mesmas condições em que o recebeu, substituindo os itens que forem 

considerados, pela Fiscalização, como inadequados. 

14.2. Fazer cumprir fielmente o Contrato, de modo que os serviços sejam realizados adequadamente, executando-

os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

14.3. Apresentar documentação da Receita Federal de habilitação para trabalhar com alimentos. 

14.4. Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, inclusive de câmaras frigoríficas e ares  
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condicionados. 

14.5. Executar a limpeza e manutenção do sistema de exaustão, das caixas de gordura, de passagem da rede hidráulica 

da cozinha e dos sanitários. 

14.6. Realizar a manutenção preventiva e corretiva do imóvel, inclusive realizar pelo menos a cada 03 (três) meses 

a limpeza dos ductos da Exaustão e da Caixa de Gordura dentre outros necessários para a perfeita execução dos serviços. 

14.7. Realizar semestralmente a manutenção das instalações, a exemplo de pintura, substituição de azulejos 

danificados, reparos elétricos, hidráulicos, etc. 

14.8. A fim de que se possa apurar a devida responsabilidade, quando ocorrer qualquer anormalidade, a 

CONCESSIONÁRIA, imediatamente, deverá comunicar à Fiscalização da CEDENTE, por escrito, ou por e-mail 

institucional, caso contrário, caberá a CONCESSIONÁRIA a inteira responsabilidade pelo evento danoso. 

14.9. Poderá efetuar (a seu critério e quando julgar necessário) reformas e melhorias nas instalações, desde que 

previamente aprovados pela CEDENTE. Essas benfeitorias ficarão a cargo, exclusivamente, da CONCESSIONÁRIA, sem 

que caiba a CEDENTE qualquer tipo de ressarcimento, e passarão a fazer parte do patrimônio da CEDENTE, 

imediatamente após o término do instrumento contratual vigente. 

14.10. Adequar área de recebimento para pratos e utensílios, para tanto realizar o dimensionamento e as adequações 

necessárias para utilização de máquina de lavagem de pratos. Qualquer adequação e alteração estrutural / elétrica deverá ser 

previamente avaliada e aprovada pela DEMAG. 

14.11. 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 a CEDENTE por qualquer prejuízo decorrente de uso inadequado. 

14.12. Instalar equipamento para leitura de ponto eletrônico, de todos os seus colaboradores, com registro de 

entrada, saída para intervalo (descanso/refeição) e finalização da jornada diária. Os relatórios mensais deverão ser 

apresentados a CEDENTE. A fiscalização poderá ainda solicitar a qualquer momento relatórios parciais desses  registros. 

14.13. Os descumprimentos dos horários e da carga horária estabelecida neste termo de referência estão passíveis a 

sanções disciplinares. 

14.14. Permitir o livre acesso da fiscalização da CEDENTE a todas as dependências, em quaisquer horários e dias, 

para inspecionar e vistoriar as áreas e serviços contratados. 

14.15. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer toucas descartáveis para a fiscalização ou quaisquer  visitantes. 

14.16. Fornecer amostras de todos os itens durante o preparo ou a distribuição para que a fiscalização realize análise 

sensorial. 

14.17. Manter os serviços constituintes deste Contrato em conformidade as Resoluções, RDC nº 216 de 15/09/2004 

e RDC nº 275 de 21/10/2002 da ANVISA, bem como suas atualizações e outras legislações promulgadas pelos órgãos 

competentes de fiscalização; Seguir os princípios da Segurança dos Alimentos, evitando, o abuso de tempo e 

temperatura dos gêneros alimentícios armazenados e/ou processados e das preparações elaboradas ou em fase de 

elaboração. Para tanto, deverão ser monitoradas e registradas, em planilhas específicas, as temperaturas e o tempo 

utilizado nas etapas das atividades operacionais do refeitório. 

14.18. Possuir em seu quadro de funcionários, no mínimo, 02 (dois) profissionais nutricionistas, habilitados, 

portadores de registro ativo no Conselho Regional de Nutrição, com contrato regido pela CLT, firmado em carteira de 

trabalho, com salário correspondente, a no mínimo, o estabelecido como salário base para a carga horária da categoria. 

14.19. Os profissionais nutricionistas serão alocados em horário de trabalho complementar, visando atender as 

demandas de planejamento e supervisão de pré-preparo, preparo e distribuição do almoço e do jantar; 

14.20. Com no mínimo 01 (um) dia de antecedência do início da produção e distribuição das refeições, a 
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CONCESSIONÁRIA deverá apresentar todos os equipamentos instalados e em condição de uso, nas dependências do 

refeitório da CEDENTE. Os representantes da CEDENTE farão a conferência dos itens solicitados, viabilizando o 

contrato, apenas caso haja conformidade. O não cumprimento desta cláusula inviabi lizará o início das atividades, 

podendo caso não ocorra à adequação, rescindir o contrato. 

14.21. Instalar equipamentos de leitura de consumo de água e energia elétrica, conforme orientação da DEMAG. 

Repassar este valor via GRU mensalmente, no mês subsequente, de acordo o preço médio da água e energia, que são pagos 

pela CEDENTE aos órgãos de fornecimento e de acordo com o consumo mensurado de gasto pela empresa. Os valores para 

a emissão da GRU serão repassados pelo DEPAD. 

14.22. O preparo e fornecimento de refeições e demais serviços, a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA, em 

função deste Contrato, obedecerão a um padrão de qualidade e deverão ser executados por profissionais devidamente 

habilitados e competentes, supervisionados, direta e permanentemente, por nutricionistas, responsáveis técnicos da 

CONCESSIONÁRIA, bem como pelos seus proprietários, que a representarão e por ela responderão, perante        a 

CEDENTE, em tudo o que for relacionado com os serviços contratados. 

14.23. Recrutar em seu nome e sob sua exclusiva e inteira responsabilidade os colaboradores necessários à perfeita 

execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos e arcar com todos os encargos previstos nas leis 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais, entre outras, em decorrência da sua condição de empregadora. 

14.24. Pagar seus empregados, impreterivelmente, até o quinto dia útil do mês seguinte à prestação dos serviços. 

14.25. Atender a todas as despesas decorrentes de alimentação, transporte, assistência médica, odontológica e 

capacitação de seus empregados. 

14.26. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança e medicina do trabalho, de disciplina 

e demais regulamentos vigentes no âmbito institucional da CEDENTE, bem como atentar para as regras de cortesia e trato 

com os estudantes que utilizam o refeitório. 

14.27. É vetada qualquer relação, entre os colaboradores da CONCESSIONÁRIA e os estudantes da CEDENTE, 

exceto consanguíneas ou parentesco preexistente, preservando o tratamento isonômico. 

14.28. Afastar imediatamente, da área da CEDENTE, qualquer colaborador cujo comportamento seja considerado 

como inadequado pela Fiscalização     da CEDENTE. 

14.29. Apresentar à fiscalização da CEDENTE, a cada realização, de acordo com a recomendação periódica da 

legislação vigente ou sempre que solicitado pela fiscalização, cópia dos seguintes controles: Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Certificados do Controle Integrado de Pragas e Vetores, 

Análises Microbiológicas dos alimentos, utensílios e equipamentos, Certificado de Limpeza das caixas de gordura, 

Certificado de limpeza e análise microbiológica das caixas d’água.  

14.30. Fornecer todos os gêneros, condimentos ou quaisquer outros componentes utilizados no preparo das 

refeições. Os gêneros devem ser de primeira qualidade  e  em  prefeitas  condições  de  conservação,  salubridade,  higiene  

e  apresentação,  não  utilizando  aqueles  impugnados  pela  fiscalização   da CEDENTE. 

14.31. Abastecer o estoque do refeitório, com antecedência mínima de 48 horas do pré-preparo, com os gêneros 

alimentícios, condimentos, materiais para higienização (limpeza e sanitização) e conservação, bem como quaisquer outros 

necessários à execução dos serviços, mantendo o estoque mínimo de segurança. 

14.32. Fazer visita técnica, acompanhada pela nutricionista responsável técnico da CONCESSIONÁRIA, aos novos 

fornecedores, anualmente, ou em menor prazo, se necessário, mantendo atualizado seu cadastro e relatório de visita. 

14.33. Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa 

e eficiente dos serviços, objeto deste contrato, inclusive aquela necessária ao manuseio e operação dos utensílios e 
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equipamentos e ainda, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, utensílios e instalações, ficando responsável 

também pelos serviços de higienização do refeitório (salão de distribuição). 

14.34. Zelar pelo imóvel, instalações, equipamentos e utensílios que lhe foram entregues conforme relação anexa, para 

uso na forma do presente contrato. 

14.35. Assinar recibo, assim que iniciar a prestação do serviço, de todo o material disponibilizado pela CEDENTE: 

móveis, equipamentos e utensílios, conforme discriminação do inventário elaborado pela CEDENTE. 

14.36. A CONCESSIONARIA assumirá a posse para uso do serviço devendo ser realizada, periodicamente, a 

manutenção preventiva e corretiva. Os mesmos deverão ser devolvidos a CEDENTE, caso haja desligamento, em perfeitas 

condições de uso. 

14.37. A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e das instalações físicas será de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, devendo a manutenção corretiva ocorrer no prazo de até 48 horas após a detecção da avaria e 

realizada sem prejuízo para a adequada execução dos serviços e sem afetar a segurança patrimonial e pessoal. Esses 

serviços de manutenção deverão ser realizados por empresas tecnicamente autorizadas e com aprovação prévia da 

CEDENTE, através da DEMAG, respeitando a garantia e o manual de uso de cada equipamento. 

14.38. Na hipótese da manutenção corretiva do equipamento avariado não ocorrer no prazo estipulado no item 

anterior deverá substituir, de imediato, o mesmo por equipamento igual ou similar, próprio ou alugado até o término do 

reparo/conserto. 

14.39. Efetuar a manutenção predial do refeitório, tanto interna como externamente (pintura, troca de lâmpadas, 

carrapetas, telas, vedações, limpeza da caixa de gordura, filtros de água, aparelhos condicionadores de ar, entre outros), da 

área externa e interna de recepção de refeições, salas de administração, banheiros, lavatórios e vestiários de funcionários. A 

manutenção deverá ocorrer mediante avaliação e autorização da DEMAG. 

14.40. Consertar pisos, azulejos e paredes, que se encontram nas dependências do refeitório e da cozinha do 

Refeitório, quando necessário e/ou exigido pela Vigilância Sanitária — Secretaria Municipal da Saúde do Salvador. Toda e 

qualquer reforma estrutural deverá ocorrer após avaliação e autorização da DEMAG. 

14.41. Promover, ações de Educação Nutricional. As atividades deverão ser realizadas no próprio refeitório, através 

de campanhas educacionais de alimentação e saúde para coletividade, por meio da divulgação de cartazes, panfletos, 

displays em mesas, palestras, feiras, dentre outros, cujo conteúdo e metodologia deverão ser previamente aprovados pela 

fiscalização. 

14.42. No caso de campanhas e projetos a serem desenvolvidos pela fiscalização, a CONCESSIONÁRIA se obriga a 

participar no que for solicitado. 

14.43. Coletar amostras diariamente, com utensílios e embalagens estéreis, contendo data, horário, produto ou 

preparação (descrever os principais componentes presentes) e nome do responsável pela coleta. 

14.44. Deverão ser coletadas amostras de todas as refeições servidas (mínimo de 100g por preparação), no horár io 

correspondente a 1/3 antes do término previsto da distribuição, as quais serão mantidas sob-refrigeração (até 4º C) por 72 

horas, para eventuais exames microbiológicos e/ou bromatológicos, que se façam necessários. Neste caso, a 

CONCESSIONÁRIA enviará as amostras das preparações selecionadas a laboratórios especializados, bem como realizará 

os respectivos pagamentos das despesas com as análises. 

14.45. Providenciar a pronta correção das deficiências apontadas pela CEDENTE, por meio de comunicação oral 

com os responsáveis técnicos da CONCESSIONÁRIA, ou formalizadas por documentos, ou comunicação digital oficial (e-

mail institucional). 

14.46. Apresentar mensalmente a CEDENTE, ao Gestor do contrato ou DEPAD, junto à última fatura do mês ou 

até o 5º (quinto) dia útil que se seguir ao vencimento do prazo estabelecido em lei, os comprovantes da quitação dos 

encargos sociais do mês anterior ao vencido, ficando assegurado a CEDENTE, na hipótese de recusa ou falta d e exibição 
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dos mesmos, o direito de sustar o pagamento de qualquer fatura da CONCESSIONÁRIA, até que a mesma cumpra tal  

exigência. 

14.47. Cumprir a legislação vigente no que tange a Segurança do Trabalho, acatando todas as recomendações, 

realizadas pela CEDENTE. 

14.48. A ausência de qualquer funcionário, principalmente, nos casos de férias ou licenças, deverá ser comunicada 

a CEDENTE (CAANE), por meio de documento escrito ou digital (e-mail institucional). Nestes casos, caberá a 

CONCESSIONÁRIA, a reposição imediata dos funcionários ausentes, seja por motivo de férias ou licenças superiores a 01 

(um) dia. 

14.49. Estabelecer contrato com empresas autorizadas para o fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), 

gás de cozinha, que será utilizado para o preparo das refeições. 

14.50. Realizar Pesquisa de Satisfação com objetivo de avaliar a qualidade das preparações. 

14.51. Realizar as adequações necessárias mediante resultado de pesquisa de satisfação realizada pela CEDENTE. 

O não cumprimento das adequações propostas é passível de Sanções disciplinares. 

14.52. Elaborar Plano de Ação Corretiva levando em consideração as críticas e sugestões resultantes da pesquisa de  

satisfação. 

14.53. Instalar câmeras e 02 (dois) monitores de Sistema interno de filmagens – monitoramento. A distribuição das 

câmeras devera ser acordada com        a CEDENTE. Os monitores ficarão: 01 na sala administrativa da 

CONCESSIONÁRIA e outro na sala da fiscalização da CEDENTE. As câmeras deverão ser instaladas em quantidade 

suficiente para visualizar todo ambiente de produção e distribuição. 

14.54. Adotar o Manual de Boas Práticas e os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), elaborados em 

conformidade com a RDC 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), como instrumentos de 

orientação, sabendo-se que os mesmo poderão sofrer atualizações para atender normas técnicas e/ou legais. 

14.55. Apresentar à CEDENTE, para testes e avaliações, as amostras de novos produtos e/ou preparações, antes de 

serem inclusas nos cardápios. 

14.56. Fornecer água potável para consumo de seus colaboradores. 

14.57. Preparar as refeições com gêneros de primeira qualidade, com apresentação adequada, dentro das exigências 

de higiene e técnicas culinárias e em conformidade com a legislação proposta pela ANVISA, com destaque a Resolução 

RDC, 216 de 2004. 

14.58. Cumprir com o horário estabelecido para a distribuição das refeições, salvo em situações extraordinárias e 

que interfiram diretamente no processo de produção e distribuição das refeições. Nessas situações, a CONCESSIONÁRIA 

deverá previamente comunicar à fiscalização que irá acatar ou não as justificativas apresentadas. 

14.59. Apresentar sempre que solicitada amostra de qualquer material a ser empregado nos serviços, além de 

planilhas de controle de entrada e saída de gêneros alimentícios e materiais de limpeza. 

14.60. Realizar controle diário das temperaturas dos alimentos produzidos e dos equipamentos (balcões térmicos e 

refrigerados, pass througt, freezeres, câmara frigorifica, entre outros). A aquisição, calibragem, manutenção e substituição 

dos termômetros utilizados são de responsabilidade da empresa CONCESSIONÁRIA.  

14.61. Os registros diários das temperaturas deverão ser realizados em planilha própria para essa finalidade, com 

identificação, data e assinatura do nutricionista responsável. O IFBA / Campus de Salvador poderá solicitar esses registros a 

qualquer momento, bem como, solicitar aferições na presença dos seus representantes. 

14.62. Aferir e registrar as temperaturas das preparações, no início e na metade da distribuição. 

14.63. Submeter os manipuladores de alimentos a exame médico de admissão, periódicos e demissionais, de acordo 

com as exigências das autoridades sanitárias, providenciando, obrigatoriamente, para que todos os colaboradores sejam 
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portadores de Carteira de Saúde, devidamente atualizadas. 

14.64. Semestralmente, a CONCESSIONÁRIA deverá entregar a CEDENTE relatório com os resultados dos 

exames e o Atestado de Saúde Ocupacional de todos os funcionários. 

14.65. Realizar, trimestralmente, e sempre que necessário controle integrado de pragas e vetores com empresa 

cadastrada para esse fim. Ao final do serviço deverá ser apresentado relatório técnico a CEDENTE. 

14.66. Realizar, mensalmente, e sempre que solicitado pela CEDENTE, análise microbiológica de água, 

equipamentos e utensílios. Ao final do serviço deverá ser apresentado relatório técnico a CEDENTE. 

14.67. Realizar, semestralmente, a limpeza de tanques de água do refeitório, com empresa especializada. Ao final do 

serviço deverá ser apresentado relatório técnico a CEDENTE. 

14.68. Programar entrega de hortifrutigranjeiros, pelo menos 03 vezes por semana, evitando falta de gêneros, ou acúmulo 

durante uma única entrega. 

14.69. Não acondicionar insumos de qualquer tipo diretamente no chão e sim em pallets de polietileno, próprios para 

essa finalidade. 

14.70. Vetar o uso de aparelhos eletrônicos (tablets, celulares, entre outros) durante a jornada de trabalho dos  

colaboradores. 

14.71. Fornecer todos os utensílios de cozinha em quantidade suficiente para atender à demanda. 

14.72. A princípio, a CONCESSIONÁRIA não efetuará compra de equipamento pass through, pois já existe um 

equipamento adquirido previamente pela CEDENTE. Porém, em caso de defeito, inviabilidade de uso, caberá a 

CONCESSIONÁRIA a manutenção ou troca imediata deste equipamento. 

14.73. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

do Contrato, recolhendo-os no prazo legal e apresentando os comprovantes mensalmente à CEDENTE. 

14.74. Semestralmente, ou sempre que julgar necessário, a CEDENTE solicitará cópias de documentos 

comprobatórios e carteiras de trabalho com finalidade comprobatória. 

14.75. Manter, em local visível, a documentação legal exigida para funcionamento do estabelecimento, bem como a 

relativa ao quadro de funcionários, devidamente atualizadas, cuja validade será verificada pela fiscalização. 

14.76. Quanto à Gestão de resíduos, deverá ser observado o que preconiza a Lei 12.305/10 – Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, dado que o volume ultrapassa aos resíduos considerados domiciliares, devendo criar Plano de 

Gerenciamento visando a redução da produção ou sua destinação adequada, seguindo o que normatiza a RDC 216/2004  

ANVISA. 

14.77. Apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos à CEDENTE e que contemple questões ambientais e 

de contratos sustentáveis. 

14.78. Os resíduos que não forem reciclados deverão ser acondicionados pela CONCESSIONÁRIA em embalagens 

adequadas e destinados à área específica para esse fim, local de descarte de lixo utilizado pela CEDENTE: “Casa do  lixo”. 

14.79. Retirar todos os equipamentos de sua propriedade em até 48 horas após finalização do contrato. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DOS NUTRICIONISTAS 

 

15.1. A carga horária dos profissionais nutricionistas deverá corresponder a 40 (quarenta) horas semanais, 

distribuídas em carga horária diária de 08 (oito) horas, respeitando o horário de descanso diário, conforme a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT). 

15.2. Os horários dos nutricionistas serão: 

 

Nutricionista 01: 07:00h às 16:00h; 

Nutricionista 02: 11:00h às 20:00h. 
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15.3. A CEDENTE poderá solicitar alterações nesses horários de trabalho do profissional nutricionista, para tanto 

deverá por meio de documento oficial (escrito ou e-mail institucional) justificar a real necessidade. 

15.4. Caso a CONCESSIONÁRIA, necessite eventualmente de mudanças no horário de trabalho do nutricionista, 

deverá comunicar e justificar, previamente à CEDENTE, por meio de documento formal. Assim, caberá à CEDENTE 

analisar a viabilidade da mudança. 

15.5. Todos os alimentos produzidos e distribuídos no refeitório do IFBA / Campus de Salvador deverão passar 

por análise sensorial realizada pelo nutricionista da CONCESSIONÁRIA, ou seja, alimentos distribuídos sem análise  

sensorial prévia e com inadequação na qualidade final estarão passíveis de sanções disciplinares. 

15.6. Deverão permanecer durante todo o período de distribuição das refeições na parte superior. Nesse momento 

caberá aos nutricionistas responsáveis técnicos verificar possíveis inadequações encaminhando os ajustes, dar suporte à 

equipe de trabalho, atender aos estudantes (reclamações, sugestões), atender aos representantes do IFBA / Campus de 

Salvador em suas solicitações. 

15.7. De acordo com a Resolução CFN nº 600/2018, do Conselho Federal de Nutrição, são atribuições exclusivas dos 

nutricionistas responsáveis técnicos: 

15.7.1. Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os Serviços de Alimentação e Nutrição; 

15.7.2. Elaborar os cardápios de acordo com as necessidades nutricionais, respeitando os hábitos alimentares regionais, 

culturais e étnicos; 

15.7.3. Elaborar informação nutricional do cardápio e/ou preparações, contendo valor energético, ingredientes, 

nutrientes e aditivos que possam causar alergia ou intolerância alimentar; 

15.7.4. Coordenar as atividades de recebimento e armazenamento de alimentos, material de higiene, descartáveis e  

outros; 

15.7.5. Elaborar e implantar fichas técnicas das preparações, mantendo-as atualizadas; 

15.7.6. Implantar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo distribuição e transporte de refeições e/ou 

preparações; 

15.7.7. Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas específico da UAN, mantendo-o atualizado; 

15.7.8. Elaborar e implantar os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) específicos da UAN, mantendo-os 

atualizados; 

15.7.9. Promover periodicamente o aperfeiçoamento e atualização de funcionários por meio de cursos, palestras e ações  

afins; 

15.7.10. Promover programas de educação alimentar e nutricional para clientes/usuários; 

15.7.11. Elaborar relatórios técnicos de não conformidades e respectivas ações corretivas, impeditivas da boa prática 

profissional e que coloquem em risco a saúde humana, encaminhando-os ao superior hierárquico e às autoridades 

competentes, quando couber; 

15.7.12. Promover a redução das sobras, restos e desperdícios; 

15.7.13. Monitorar as atividades de seleção de fornecedores e procedência dos alimentos; 

15.7.14. Participar das atividades de gestão de custos de produção; 

15.7.15. Participar do planejamento e da supervisão da implantação ou adequação de instalações físicas, equipamentos e 

utensílios da UAN; 

15.7.16. Realizar visitas periódicas aos fornecedores, avaliando o local e registrando os dados; 

15.7.17. Participar da definição do perfil, dimensionamento, recrutamento, seleção e avaliação de desempenho dos  

colaboradores; 

15.7.18. Organizar a visitação de clientes/usuários às áreas relacionadas à produção de refeições; 

15.7.19. Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionados à sua área de atuação, promovendo o intercâmbio técnico-

científico; 

15.7.20. Participar do planejamento e da supervisão das atividades de compras de alimentos, material de higiene, 

descartáveis e outros; 

15.7.21. Participar da elaboração dos critérios técnicos que subsidiam a celebração de contratos na área de prestação 

de serviços de fornecimento de refeições para coletividade; 

15.7.22. Participar do planejamento e supervisão de estágios para estudantes de graduação em nutrição e de curso 

técnico em nutrição e dietética e educação permanente para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as 

atribuições privativas do nutricionista; 

15.7.23. Realizar teste de aceitabilidade de preparações/refeições; 

15.7.24. Realizar análise sensorial das preparações por meio de testes de degustação prévios ao consumo; 

15.7.25. Promover ações de incentivo ao desenvolvimento sustentável. 
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16. DOS COLABORADORES 

 

 

16.1. A CONCESSIONÁRIA deverá enviar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, antes do início das atividades, 

e por ocasião das posteriores admissões, a relação dos membros da equipe indicada para cumprir o objeto do Contrato, 

especificando: Nomes, função, número e espécie do documento de identidade, foto 3x4, atestado de antecedentes criminais, 

comprovação da escolaridade mínima exigida e registro profissional no Órgão competente, quando for o caso, PCMSO e 

ASO. 

16.2. Deverá preencher aos critérios de quantitativo mínimo de funcionários e de grau de escolaridade / formação, 

para o preparo, distribuição e limpeza, conforme tabela 01 abaixo: 

 

 

 

FUNÇÃO 

 

 

FORMAÇÃO MÍNIMA 

EXIGIDA 

 

 

ESPECIFICAÇÕ

ES 

 

QUANTITATI

VO MÍNIMO 

 

 

Açougueiro 

 

 

Nível médio completo. 

- Limpar, desossar e subdividir 

produtos cárneos; 

- Auxiliar nas demais etapas da 

produção e da distribuição. 

 

 

01 

   03 sendo: 

 

Auxiliar de 

serviços gerais 

 

 

Nível fundamental completo. 

- Higienizar todas as áreas da unidade, 

conforme MBP e POPs; 

-Bem como todas as atividades 

compatíveis ao cargo. 

 

01 para o 

almoço; 01 para 

o jantar; 

01 para lavagem 

de utensílios. 

 

Auxiliares de 

Cozinha 

 

 

Nível médio completo. 

- Auxiliar o cozinheiro em todas as 

etapas de produção e distribuição; 

-Bem como todas as atividades 

compatíveis ao cargo. 

03

 auxiliar

es, sendo: 

02 para o 

almoço; 

  
01 para o jantar. 

 

 

 

Cozinheiro 

Nível médio completo 

OBS.06: 

Comprovadamente habilitado (certificado) em 

forno e fogão (incluindo forno combinado). 

-Atuar no pré-preparo, preparo e 

finalização dos pratos; 

-Bem como todas as atividades 

compatíveis ao cargo. 

 

02 

Cozinheiros: 

01 Para o 

almoço; 01 

Para o Jantar. 

 

Nutricionista 

Nível Superior em Nutrição, com registro no 

respectivo Conselho Regional de Nutrição. 

(De acordo com as especificações 

previstas neste Termo de Referência). 

 

Mínimo 02. 
 

Tabela 02: Equipe mínima e especificações. 
 

17. CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES 

17.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar e cumprir um cronograma anual (mínimo de 02 por ano) de capacitação 

específica para seus colaboradores. 

17.2. Este cronograma deverá ser apresentado à CEDENTE em até 60 dias da assinatura do contrato e posteriormente, 

durante o mês de fevereiro de cada ano. 

17.3. A capacitação deverá ser prioritariamente na área de Boas Práticas de Fabricação – BPF, atendimento ao público e 

técnicas culinárias (refeições saudáveis, veganismo, finalização e decoração de pratos, molhos, sobremesas, entre  

outros). 

17.4. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar previamente a CEDENTE o conteúdo que será abordado, bem como a 
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data para a realização da capacitação, para que haja agendamento de sala, equipamentos audiovisuais e 

obrigatoriamente presença de representante(s) da CEDENTE. Ao final, os funcionários deverão realizar uma 

atividade de fixação do conteúdo abordado. 

17.5. A CEDENTE terá acesso a essas atividades, bem como a lista de presença dos colaboradores que efetivamente 

participaram do curso ministrado. É obrigatória a presença do nutricionista da empresa  CONCESSIONÁRIA. 

17.6. A capacitação deverá ser desenvolvida por profissional ou empresa habilitada e com experiência na área a que se 

propõe ministrar o curso. Além disso, o próprio nutricionista da unidade poderá ministrar a capacitação. 

18. EXAMES MÉDICOS 

 

18.1. A CONCESSIONÁRIA deverá submeter todos os colaboradores, sem qualquer ônus à CEDENTE, a 

avaliação médica conforme NR 07 – PCMSO, gerenciado por empresa médica especializada. 

18.2. Recomendam-se os seguintes exames admissionais, periódicos e demissionais, independentemente do 

critério estabelecido no PCMSO para outros exames, conforme tabela abaixo: 

 

EXAME ADMISSION

AL 

SEMESTR

AL 

ANUA

L 

DEMISSION

AL 

ASO X X  X 

Cultura de Orofaringe X  X  

Exame clínico X X   

Hemograma X  X  

Micológico de unhas X  X  

 

 

Parasitológico e 

Coprocultura 

 

x 

 

 

x 
 

 

RX Tórax X    

Sumário de Urina X    

VDRL X    

           Tabela 04: exames médicos. 

 

 

19. PADRÕES HIGIÊNICOS SANITÁRIOS 

 

19.1. Quando os fornecedores necessitarem entrar na área do refeitório deverão usar toucas descartáveis disponibilizadas pela 

CONCESSIONÁRIA. 

19.2. No recebimento de gêneros, não serão permitidos alimentos congelados em processo de degelo, em virtude do mau 

acondicionamento, do transporte ou por qualquer outro motivo. 

19.3. Os gêneros deverão ser adquiridos em embalagens originais apropriadas e em perfeito estado de conservação, 

reduzindo deste modo, riscos de contaminação e alterações em suas características. 

19.4. Não será permitido o armazenamento de gêneros com data de validade vencida e sem a apresentação do rótulo 

original, assim como, enlatados oxidados e/ou danificados. 

19.5. Nenhum material poderá ser armazenado em embalagem não apropriada (alumínio, papelão, entre outros), devendo, 

quando de sua recepção, ser vistoriado e acondicionado em recipiente adequado às suas características. 
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19.6. Durante o recebimento não será permitido o acondicionamento de gêneros alimentícios, mesmo em caixas, 

diretamente no chão, ou seja, deverão ser colocados sob pallets. 

19.7. A CEDENTE poderá solicitar a qualquer momento o acompanhamento das entregas, preenchendo check list, 

confeccionado baseado nas Resoluções da ANVISA. 

19.8. Em caso de sobras de alimentos nos balcões térmicos, balcões refrigerados, elevador, pass through, estes deverão, 

obrigatoriamente, ser descartados, ficando os representantes do IFBA / Campus de Salvador responsáveis por f iscalizar esse 

descarte. 

19.9. Em caso de sobras, estas não poderão ser doadas, uma vez que tanto a CONCESSIONÁRIA como o IFBA / Campus 

de Salvador são responsáveis pelo alimento produzido e ambos não têm como garantir a manutenção dos critérios de 

segurança destes alimentos, após a saída deste espaço, evitando assim riscos de toxinfecção alimentar. 

19.10. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar coleta de amostras diárias dos alimentos produzidos no almoço e no 

jantar, as quais deverão permanecer acondicionadas em freezer próprio para essa finalidade, por 72 horas. 

19.11. A CEDENTE poderá a qualquer momento solicitar análise de quaisquer amostras armazenadas. Essa análise 

será custeada pela CONCESSIONÁRIA que também ficará responsável pelo transporte e retirada do resultado no  

laboratório. 

19.12. O alimento deve permanecer o menor tempo entre o seu preparo e o consumo, sendo preparados no mesmo 

turno em que for servido. 

19.13. Imediatamente após o preparo, os alimentos devem ser acondicionados no pass trough. 

19.14. No momento da distribuição os alimentos deverão ser acondicionados nos balcões térmicos ou refrigerados 

havendo reposição sempre que necessário. 

19.15. Os alimentos preparados e não consumidos, em hipótese alguma, poderão ser reutilizados, sendo descartados ao 

final do horário de distribuição. 

19.16. A CONCESSIONÁRIA deverá armazenar os gêneros e produtos alimentícios adequadamente, de maneira a 

não terem contato com produtos de  limpeza e higiene, descartáveis, utensílios, equipamentos para manutenção ou algum 

outro material. 

19.17. Como medida preventiva, pelo menos 01 (uma) vez por mês, a fiscalização solicitará envio das amostras de 

todas as preparações distribuídas no almoço e no jantar para análise microbiológica, o dia será escolhido pela CEDENTE e 

caberá a CONCESSIONÁRIA cumprir a determinação, enviando as suas expensas para laboratório de análise 

microbiológico. Os resultados deverão ser apresentados aos representantes do IFBA / Campus de Salvador em no máximo, 

24 horas após a disponibilização do laudo técnico, obedecendo-se ao descrito na tabela abaixo: 

 

AMOSTRA ESPECIFICAÇÕES 

Alimentos (sólidos e 

líquidos). 

Amostras de todos de itens distribuídos nas refeições (almoço e jantar);  

Água. Mínimo, 03 amostras (reservatórios de água, torneira e filtro); 

Superfícies, 

equipamentos e 

utensílios. 

 

Mínimo, 03 amostras (locais serão determinados pela CEDENTE); 

 

Mãos de manipuladores. 

Pelo menos 01 colaborador, haverá rotatividade dos funcionários, portanto, a CEDENTE fará o 

controle daqueles que ainda não fizeram a análise. 

 

Tabela 05: Análise microbiológica dos alimentos. 
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20. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

 

20.1. Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA toda manutenção preventiva e corretiva na área civil (predial, 

hidráulica, telefonia, internet e elétrica) e de equipamentos, assim como limpeza de caixas de gordura, reservatório de água 

e Controle Integrado de Pragas e vetores da área do refeitório (parte inferior e superior) e afins, de maneira que minimize os 

riscos e/ou evite interrupções na produção das refeições. 

20.2. Os serviços deverão ser submetidos a parecer e aprovação da DEMAG e os laudos técnicos deverão ser entregues à 

CEDENTE em até 48 horas após a execução do serviço. 

20.3. Com antecedência mínima de 48h, a DEMAG deverá receber documento escrito ou digital (e-mail institucional) 

contendo informações do serviço que será realizado, nome da empresa que irá executa-lo, bem como dados de identificação 

dos funcionários que executarão esse serviço (nome completo e RG/CPF) e dos colaboradores da CONCESSIONÁRIA que 

acompanharão a execução. Caberá a DEMAG encaminhar esses dados à DEPAD e ao Chefe de Segurança que autorizarão a 

entrada das empresas nas dependências do IFBA / campus de Salvador. 

20.4. Caso surjam demandas de manutenções corretivas em quaisquer dos itens citados, mesmo que o planejamento seja 

mensal, semestral ou anual, a correção deverá ser realizada de imediato. 

20.5. Na necessidade de instalação de novos equipamentos ou pontos elétricos e hidráulicos, os custos serão por conta da 

CONCESSIONÁRIA, mediante aprovação prévia da DEMAG. 

20.6. Os equipamentos da CEDENTE só poderão ser removidos da unidade para manutenção, mediante autorização por 

escrito, ou por e-mail institucional, emitido pela fiscalização. 

20.7. A limpeza das caixas de gordura e de rede de esgoto deve ser realizada trimestralmente por empresa especializada, 

garantindo-se a integridade da rede de escoamento, devendo ser apresentado à fiscalização o certificado de realização dos 

serviços. Em casos de necessidade, o serviço de limpeza de esgoto e caixa de gordura poderá ser realizado em prazo inferior 

aos três meses. 

20.8. A limpeza e a manutenção do sistema de exaustão serão realizadas semanalmente com limpeza e polimento dos 

exaustores. 

20.9. O Controle de Vetores e Pragas Urbanas deve ser realizado a cada 03 (três) meses (ou em menor frequência, se 

necessário), em todas as áreas do refeitório (produção, estoque, áreas de pré-preparo, elevador de alimentos, poço do 

elevador, salas administrativas, área de recebimento de gêneros, esgoto, caixa de gordura, entre outros), bem como na parte 

superior (vestiários, salão de distribuição de refeições, área interna do salão de distribuição, forro do teto). 

20.10. O serviço deve ser realizado por empresa especializada, a qual deverá apresentar Alvará Sanitário e POP em 

conformidade com a RDC nº 216/2004- MS, relação dos produtos utilizados e Certificado de garantia do serviço, 

utilizando-se as barreiras químicas e/ou físicas necessárias à manutenção do ambiente livre de pragas. 

20.11. A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer, no prazo máximo de 60 dias, o cronograma de limpeza (POP), 

com respectivas planilhas de check list, tomando como base as orientações da RDC 216/2004- ANVISA. As planilhas com 

check list de controle devem ficar à disposição da fiscalização, para averiguações.  

20.12. Utilizar somente produtos de limpeza de uso industrial aprovado pela legislação vigente. 

20.13. Utilizar utensílios de limpeza com cabos de alumínio ou revestidos em plástico, de uso industrial. É vedado o 

uso de materiais de madeira. 

20.14. Providenciar para que as atividades de limpeza e higienização ocorram de forma segura e com eficiência, 

adquirindo os equipamentos e utensílios adequados como jato d'água, mangueiras com esguicho, esfregões, escada de 

apoio, carrinho de limpeza, entre outros. 

20.15. Providenciar sistema sonoro com acionamento a intervalos regulares indicando a necessidade de 

higienização das mãos por toda a equipe de manipuladores favorecendo o cumprimento das exigências da ANVISA quanto 

à lavagem de mãos. 

20.16. As manutenções preventivas deverão seguir a tabela abaixo: 

 

 

MANUTENÇÕES 

 

MENSAL 

 

SEMESTRAL 

 

ANUAL 

Ajustes nas engrenagens /parafusos.  X  

Avaliação técnica da necessidade de troca de peças de forma preventiva.   X  
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Limpeza e lubrificação de máquinas /motores X   

Pintura.   X 

Revisão na rede elétrica e hidráulica no que se refere a consertos de tomadas 

interruptores, torneiras, sifões, ralos, substituição de lâmpadas etc;  

 

X 
 

 

 

21. CRITÉRIOS DE HIGIENIZAÇÃO 

 

21.1. Exercer o controle de qualidade de produtos para higienização e outros materiais de consumo necessários, 

observando o registro nos órgãos competentes e sua comprovação de qualidade; 

21.2. Manter absoluta higiene no armazenamento, manipulação, preparo e transporte dos alimentos; 

21.3. Manter os utensílios, equipamentos e os locais de preparação dos alimentos, rigorosamente higienizados; 

21.4. Observar os critérios de higienização durante o pré-preparo dos alimentos, ressaltando que hortifrútis devem passar 

por processo de desinfecção com solução clorada, de acordo com as normas vigentes; 

21.5. Prevenir a ocorrência de contaminação cruzada entre os diversos alimentos durante o pré- preparo, preparo e 

distribuição; 

21.6. Proceder à higienização e desinfecção de pisos, ralos, paredes, janelas, das áreas internas e externas, observadas as 

normas sanitárias vigentes; 

21.7. Proceder à higienização dos equipamentos conforme POP’s específicos antes e após o uso, utilizando produtos 

saneantes específicos e regularizados pelo Ministério da Saúde na diluição e técnicas de aplicação recomendadas pelo  

fabricante; 

21.8. Higienizar os utensílios do balcão de condimentos diariamente conforme POPs, utilizando produtos saneantes 

específicos e regulamentados pelo Ministério da Saúde, na diluição e técnicas de aplicação recomendadas pelo fabricante; 

21.9. Transportar os resíduos para o local apropriado e higienizar os coletores de detritos conforme POP’s, diariamente, 

sempre que se fizer necessário e quando solicitado pela CEDENTE, utilizando material de limpeza específico, na diluição 

e no tempo de ação indicados pelo fabricante. 

 

22. CRITÉRIOS DE CONTROLE DE TEMPO X TEMPERATURA 

 

22.1 A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer rigorosamente aos critérios de tempo e temperatura, de acordo com a tabela 

abaixo: 

 

 

ETAPA 

 

TEMPERATUR

A 

 

TEMPO 

Água do balcão térmico. 80 ºC a 90ºC - 

Amostras de alimentos. 
Máximo de 

quatro ºC 
72h 

Balcão refrigerado. Máximo 8 ºC - 

 

Cocção no centro do alimento. 

70 ºC 

74 ºC 

2 minutos 

5 segundos 

Distribuição de alimentos quente. Máximo 65 ºC Máximo 6h 

Distribuição de alimentos refrigerados. Máximo 10 ºC Máximo 4h 

Espera para distribuição de alimentos 

quentes. 
Mínimo 65 ºC - 

Espera para distribuição de alimentos 

refrigerados. 
Máximo 10ºC - 
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Sobremesas refrigeradas 

(armazenamento). 
Máximo 4 °C 72h 

Sucos resfriados. Máximo 10 °C 
Indicado pelo 

fabricante. 
  

                                        Tabela 07: Critérios de tempo x temperatura. 

 

23. CONTROLE DE ENTRADA DOS USUÁRIOS 

 

23.1. Inicialmente, o controle se dará de forma manual (lista com os nomes dos estudantes). 

23.2. A CEDENTE fornecerá uma listagem semanal contendo os nomes dos estudantes bolsistas. A lista será atualizada 

semanalmente, ou sempre que os representantes da Coordenação de Atenção ao Estudante (CAE) solicitarem. 

23.3. Será de responsabilidade do IFBA / Campus de Salvador a contratação, treinamento e a supervisão do funcionário 

que efetuará o controle de entrada dos estudantes. 

23.4. Durante o andamento do contrato poderá ocorrer à informatização do acesso dos estudantes ao refeitório, ficando sob 

a responsabilidade do IFBA 

/ Campus de Salvador o planejamento e a execução deste processo. 

 

24. ESPECIFICAÇÕES DA MATÉRIA - PRIMA 

24.1. É COMUM A TODOS OS ITENS: 

 

Embalagem: Devem ser constituídas de material que não transmita ao alimento odores e sabores estranhos, e que o 

proteja da contaminação externa. Devem estar limpas e integras; nunca rasgadas, furadas, amassadas, molhadas, 

estufadas, enferrujadas, violadas ou danificadas. Devem trazer rótulos em conformidade com a legislação vigente, 

que especifiquem número de lote, data de validade. Todas as embalagens devem atender aos seguintes 

Regulamentos Técnicos: Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 – Aprova o Regulamento Técnico 

sobre Rotulagem dos alimentos embalados; RDC 216/04; RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2002 sobre Rotulagem 

Nutricional de Alimentos Embalados, quando for o caso; Informação Nutricional Complementar, quando houver, e 

outras regulamentações pertinentes; Resolução RDC nº 359, de 23 de dezembro de 2003 – Aprova Regulamento 

Técnico de Porções de Alimentos Embalados para fins de rotulagem nutricional.  

ARROZ E FEIJÃO: Classificados como tipo 1. Devem se apresentar fisiologicamente desenvolvidos, sãos, limpos 

e secos, observando a tolerância estabelecida em legislação especifica. 

Arroz dos tipos: parbolizado e integral. 

Feijões dos tipos: preto, mulatinho, carioquinha, fradinho, verde e branco. 

OUTRAS LEGUMINOSAS: Proteína Texturizada de Soja (PTS), soja em grãos, ervilha, lentilha e grão de bico 

(todo o tipo I) 

FARINHAS, CEREAIS E SEMENTES: Farinha de mandioca, de rosca, de trigo branco e integral, farelo de trigo, 

aveia, amido de milho, flocos de milho, tapioca (todo o tipo I).  

MASSAS: Devem se apresentar intactas, devidamente identificadas, rotuladas, com data de validade impressa ou 

estampada nas embalagens interna e externa. Devem apresentar condições sensoriais (cor, textura, viscosidade, 

temperatura) e formato característicos de cada tipo de massa. 

FRUTAS: selecionadas em grau de maturação adequado para consumo, apresentando textura, cor, aroma e sabor 

bem desenvolvidos e característicos de cada espécie. As cascas devem estar intactas, de forma que não deixem 

expostas as polpas, e livres de injúrias mecânicas e manchas de qualquer origem. Devem estar livres de sujidades, 
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insetos, larvas, fungos, queimaduras, qualquer matéria estranha, podridão, murchas ou com deformidades. A 

ausência de umidade externa anormal também deve ser observada. Respeitando-se a sazonalidade, devem ser 

utilizadas preferencialmente frutas da época e de incidência perene. 

HORTALIÇAS: fisiologicamente desenvolvidas, apresentando textura, cor, aroma e sabor próprios de cada 

espécie; inteiras, sadias, livres de defeitos físicos, lesões e/ou manchas de origem mecânicas. Devem se apresentar 

livres de maior quantidade possível de terra. Ausência de insetos, larvas ou perfurações e marcas deixadas por eles, 

além de ausência de qualquer outra matéria estranha. Folhas sem sinais de murchamento ou amareladas. Respeitar 

sazonalidade. 

Observação: Cebolinha, salsa, manjericão, coentro e hortelã destinam-se à confecção, ornamentação de preparações 

e a composição de molhos, e não poderão ser lançadas como itens da composição de saladas.  

CARNES IN NATURA: 

BOVINAS: congeladas, embaladas a vácuo, totalmente isentas de nervuras, de forma que gerem quantidade 

mínima de resíduos e de acordo com a tabela de frequência mensal.  

SUÍNOS: congelados, reduzidas em gordura externa, que gerem quantidade mínima de resíduos e de acordo com a 

tabela de frequência mensal; 

AVES: somente será permitido o emprego de peças de frango congeladas, que gerem quantidade mínima de 

resíduos e de acordo com a tabela de frequência mensal. 

OVINOS: congelados, reduzidas em gordura externa, que gerem quantidade mínima de resíduos e de acordo com a 

tabela de frequência mensal; 

PESCADOS E FRUTOS DO MAR: congelados, não utilizar espécies com quantidade excessiva de espinhas, 

principalmente de pequenas dimensões, o que dificulta o consumo e pode trazer riscos aos estudantes; 

PRODUTOS CARNÉOS PROCESSADOS: 

CARNE SECA (CHARQUE): do tipo coxão traseiro, totalmente isenta de nervuras, que gere quantidade mínima de 

resíduos, de acordo com a tabela de frequência mensal. 

LINGUÍÇA: mista (tipo toscana) e suína curada (dos tipos: calabresa e paio, entre outras).  

PRESUNTO COZIDO: sem capa de gordura, sem aspecto pegajoso, sem odor desagradável, refrigerado, sendo 

observada temperatura de refrigeração máxima de 6ºC. 

Observação: Não será permitido o uso de apresuntado e mortadela. 

 

 

24.2. FREQUÊNCIA MENSAL DOS TIPOS DE CARNES POR REFEIÇÃO 

 

 

 

 

TIPOS DE CARNE 

 

 

UTILIZAÇÃO NO 

MÊS 

Carne bovina 14 

Carne suína 04 

Frango 20 
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Peixe 04 

Vísceras 02 

Opções 

Ovolactovegetarianas 
Diariamente 

                   Tabela 08: Frequência mensal dos tipos de carne. 

25. DO CARDÁPIO PRATICADO 

 

25.1. Os cardápios completos deverão ser apresentados à fiscalização para avaliação e aprovação, no máximo após uma 

semana da assinatura do contrato em uma planilha (única) com o cardápio trimestral, proposto para ser utilizado de 

forma rotativa. 

25.2. Deverá apresentar, juntamente com os cardápios aprovados, as fichas técnicas de todas as preparações 

contempladas nos mesmos, contendo inclusive, o valor energético e a composição nutricional destas (macronutrientes, 

gorduras saturadas, fibras e sódio). Estas informações deverão fazer parte do Manual de Padronização da 

CONCESSIONÁRIA, incluindo-se a ilustração (fotos) das preparações. O prazo máximo para entrega de todas as fichas 

técnicas é de um mês após o início das atividades da CONCESSIONÁRIA. 

25.3. Após a aprovação dos cardápios, a CONCESSIONÁRIA poderá realizar o provisionamento de compras. 

25.4. Os cardápios estarão em constante avaliação, de acordo com as preferências e aceitação da clientela e da 

análise da fiscalização, podendo sofrer alterações. 

25.5. Deverão discriminar todos os itens de cada dia da semana, respeitando as especificações presentes neste termo de 

referência. 

25.6. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir, rigorosamente, o cardápio aprovado, sendo-lhe vedado fazer 

qualquer alteração, salvo quando comprovar com antecedência de 48 horas a impossibilidade da sua utilização e mediante 

autorização prévia da fiscalização. 

25.7. Em datas comemorativas, o cardápio e a decoração do espaço do refeitório deverá contemplar pratos típicos 

relativos à tradição regional, como exemplo: carnaval, semana santa, festa junina, período natalino, entre outros. 

25.8. Disponibilizar, semanalmente, próximo ao balcão de distribuição, o cardápio semanal digitado, visível e protegido em 

display de acrílico. 

25.9. Disponibilizar, diariamente, próximo ao balcão de distribuição, o cardápio diário digitado, visível e protegido em 

display de acrílico. 

25.10. Ao dispor as informações, a CONCESSIONÁRIA fica obrigada a informar a presença de possíveis 

ingredientes alergênicos como: abacaxi, amendoim, camarão, etc, bem como presença de leite e derivados. 

25.11. Diariamente a CONCESSIONÁRIA deverá dispor de: 

 

Farinheiras; 

Molheira; 

Porta 

Guardanapos; 

Saleiro; 

Paliteiro; 

Galheteiro (com azeite de oliva e vinagre). 

25.12. O cardápio diário deverá respeitar aos seguintes constituintes: 
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ITENS DESCRIÇÃO 

Saladas 

01(um) tipo de salada, variando entre preparações cruas, refogadas e 

cozidas; Deverão ser compostas por no mínimo 03 constituintes; 

Observação: Itens como cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, entre outros, não serão 

contabilizados nesse quantitativo mínimo, compondo a preparação como temperos.  

 

 

 

Acompanhamento 

01 

Diariamente serão servidos arroz e macarrão, sendo que os bolsistas deverão escolher entre um ou 

outro. 

Arroz: tipo 01 parbolizado ou integral. Durante o preparo o arroz deverá ser refogado com alho e 

cebola. As preparações devem ser variadas: acréscimo de cenoura, passas, milho verde, ervilha, 

brócolis, espinafre, couve-flor, tempero verde (coentro, cebolinha e salsa), temperos desidratados, 

entre outros. 

Macarrão: tipo espaguete, parafuso ou penne. Em preparações alho e óleo; com molho de tomate; 

molho branco, molho de ervas, entre outros. 

 

Acompanhamento 

02 

Feijão- Tipo 1. Variedades: preto, carioquinha, fradinho, verde, de corda, branco, etc. O feijão 

servido diariamente deverá ser preparado sem o acréscimo de carnes, ou linguiça. Para enriquecer 

nutricionalmente, a preparação poderá ser acrescida de: abobora, quiabo, beterraba, couve folha, 

entre outros. 

Guarnição No mínimo, 02 (duas) vezes. 

Prato Principal Preparação mais elaborada, ou sabidamente com predileção entre os estudantes.  

 

Prato Opcional 

Preparação servida com o intuito de permitir aos estudantes possibilidade de escolha de acordo 

com seus hábitos e preferências. 

Prato 

Ovolactovegetariana 

Preparações a base de legumes, ovos, soja, leguminosas, etc. 

 

 

 

Sucos 

02 (dois) tipos de sucos, servidos em copos de 200 ml, o estudante 

escolherá o sabor desejado; Não deverão ser servidos em um mesmo dia, 

duas opções de sucos ácidos; 

Deverão ser produzidos com polpa de frutas pasteurizadas, com registro nos órgãos competentes;  

A quantidade de açúcar utilizada não deve ser superior a 6% do total de suco (para cada 200 ml de 

suco, no máximo, 12g de açúcar cristal). 

 

Sobremesas 

Frutas - 04 (quatro) vezes por semana; 

Doces – 01(um) vez por semana. 

Tabela 09: Composição diária do cardápio. 
 

25.13. Observações: 

 

Ao servir lasanha, a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar de sachês individuais de ketchup, mostarda e maionese;  

Quando forem servidas frutas em porções (fatias, rodelas) as mesmas deverão ser acondicionadas em vasilhas 

individuais, próprias para essa finalidade; 

Quaisquer pratos que não constem nessa lista e sejam acrescidos deverão ter seus per capitas estabelecidos juntamente 

com a fiscalização. 

 

 

25.14. O cardápio deverá ainda respeitar as porções per capitas estabelecidos na tabela abaixo: 
 

ITEM PREPARAÇÃO CAPITA 

 

SALADAS 

Saladas cozidas ou refogadas 150g 

Salada crua 50g 

 

ACOMPANHAMENTOS 

Arroz parboilizado ou integral 150g 

Macarrão cozido 150g 

Feijão cozido Tutu de feijão 
200g 

250g 
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PRATO PRINCIPAL E 

OPCIONAL 

 

 

 

 

Ave com osso e sem pele 

Ensopada / inxim – 200g 

Ensopada com legumes – 

220g Assada – 250g 

 

Desfiado / ensopado / grelhado – 150g 

Ensopado com legumes / Jardineira / 

Isca/ Hambúrguer – 180g Preparações 

com molho / Almondegas / Bobó/ 

 

 

 

PRATO PRINCIPAL E 

OPCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATO PRINCIPAL E 

OPCIONAL 

 

 

 

 

Ave sem osso e sem pele 

Frango xadrez / Quiabada/ 

Strogonoff – 200g Fricassê – 

250g 

Escondidinho/ Lasanha – 300g 

Carne bovina 

Carne brase – 150g 

 

Bife a rolê/ Carne do sol acebolada / 

Jardineira – 

/ Hambúrguer – 180g 

Almondegas / Bobó / Charque com 

abóbora e queijo/ Moqueca / Quiabada / 

Strogonoff – 200g 

Vaca atolada – 250g 

Escondidinho – 300g 

Lasanha – 300g  

Rabada – 400g 

Carne suína 

Copa lombo / Filé 

mignon– 150g Ísca 

acebolada– 180g 

Bisteca / Pernil / Suíno xadrez – 200g 

Carneiro Ensopado – 250g 
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Peixe 

Filé assado / ensopado 

/ grelhado – 150g Ísca 

acebolada / Jardineira 

– 180g 

Bacalhau/ Bobó / Bolinho / Peixes 
variados em posta: assado 

/ensopado / moqueca - 200g 

 

 

 

PREPARAÇÕES DIVERSAS 

 

Cozido completo 
300g 

Dobradinha 250g 

Escondidinho misto 300g 

Feijoada carioca ou baiana 350g 

Churrasco misto (frango com osso, carne 

bovina e linguiça toscana) 

 

250g 

Quibe 150g 

Virado à Paulista (ovo, linguiça toscana e carne 

suína sem osso) 

 

250 

PREPARAÇÕES A BASE 

DE OVO 

Omelete Panqueca 
150g 

 Moqueca de ovo  

Tortas Salgadas Frigideira 200g 

 

 

VÍSCERAS 

Fgado Moela Língua 
 

150g 

 

 

 

OVOLACTO 

VEGETARIANA 

Preparações a base de ovo, soja e legumes. 

Ovo cozido – 2 unidades (aprox. 100g) 

 

Bobó de legumes / Bolinho / 

Hambúrguer/ Legumes xadrez / 

Jardineira / Moqueca / Quiabada / 

Quiche / Omelete/ Ovo mexido com 

temperos / Panqueca/ Tortas / 

Strogonoff – 150g 

 

Almondegas / Escondidinho / Lasanha / 

Legumes com queijo/ Yakisoba – 200g 

 

GUARNIÇÕES 

Batata palha, cuscuz nordestino, purês, pirão, 

polenta, suflê de legumes sauté, farofa, caruru, 

vatapá, entre outros. 

 

100g 

 

 

Frutas inteiras: ameixa, banana, caqui, goiaba, 

laranja, maça, manga, pêssego, pera, pinha, 

kiwi, tangerina, entre outras. 

01 unidade média, com peso entre 130 a 

180g. 

Uva 100g 
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SOBREMESAS 

 

Frutas fatiadas 

Mamão e melão – 150g 

 

Melancia - 200g 

Picolé/ Sorvete de iogurte 01 Unidade padrão 

Bombons / Trufas 30g 

Doces industrializados: 

Beijo de leite / Beijo de moça / Brigadeiro/ 

Cocada / Mariola /Doce de banana/ Doce de 

leite/ doce de goiaba / Paçoca/ Pé de moça / Pé 

de moleque 

50g 

 

  Tabela 10: Per capitas por preparações. 

 

26. DA DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

 

26.1. Os horários da distribuição das refeições serão: 

 

Almoço – 11:00h às 13:30h; 

Jantar   – 17:30h às 19:30h. 

 

26.2. Caso o IFBA / Campus de Salvador identifique a necessidade de mudança desses horários, caberá à fiscalização 

comunicar a CONCESSIONÁRIA que deverá se adequar fazendo os ajustes necessários. 

26.3. A CONCESSIONÁRIA deverá respeitar os horários pré-estabelecidos. 

26.4. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, com a alocação dos colaboradores 

fornecendo materiais, equipamentos e utensílios necessários. 

26.5. Em caso de interrupções nas filas de atendimento, manter as cubas tampadas minimizando o risco de contaminação dos 

alimentos. 

26.6. Os pratos servidos devem seguir os mesmos padrões de quantidade e qualidade do início ao final da distribuição. 

26.7. Retirar as cubas e os utensílios utilizados durante a distribuição e encaminhá-los ao setor de higienização. 

26.8. Higienizar o balcão de distribuição e refresqueiras conforme POPs, utilizando material de limpeza específico, na 

diluição e no tempo de ação indicados pelo fabricante. 

26.9. Os talheres deverão ser acondicionados em suportes próprios para essa finalidade que permitam o escoamento da água. 

26.10. Não será permitidos o uso de bicarbonato de sódio, amaciantes de carne ou produtos similares para acelerar o cozimento 

ou alterar a cor dos vegetais. 

26.11. Não será permitido o uso de aditivos alimentares, com alto teor de sódio e glutamato monossódico, tais 

como: temperos prontos industrializados, caldos de carne, de frango, costela, bacon, legumes ou similares. 

26.12. A CONCESSIONÁRIA deverá possuir, no mínimo 600 pratos e 600 talheres (pares de garfos e facas, 

colheres de sobremesa) visando que no momento da distribuição dos alimentos não haja interrupções para lavagens, ou 

ainda que, os pratos e talheres sejam higienizados de forma inadequada. 

26.13. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar de, no mínimo, 20 colheres de sopa, para os estudantes com 

necessidades específicas, ou ainda para aqueles estudantes que culturalmente tem o hábito de utilizar este utensílio. 

26.14. Periodicamente, a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar a contagem dos utensílios (pratos e talheres) 

realizando a reposição imediata, em casos de perdas, desgaste ou impossibilidade de uso. 

26.15. Caso haja aumento da quantidade de estudantes contemplados no programa durante a vigência deste 

contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá reajustar o quantitativo de utensílios de acordo com as determinações da 

fiscalização. 
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26.16. A CONCESSIONÁRIA deverá manter durante toda a distribuição o padrão de qualidade, sendo obrigada a 

disponibilizar de todos os itens do cardápio até às 13h no almoço e 19h no jantar. 

26.17. A partir das 13h no almoço e 19h no jantar, caso já tenha alcançado a programação diária, a 

CONCESSIONÁRIA ficará obrigada a oferecer pelo menos os seguintes itens: salada, 01 tipo de acompanhamento entre 

arroz, macarrão e feijão; 01 tipo de opção proteica de origem animal; opção ovolactovegetariana; 01 tipo de suco e 

sobremesa. 

26.18. Caso não complete a programação até às 13h no almoço e 19h no jantar, a CONCESSIONÁRIA fica 

obrigada a oferecer TODOS os itens do cardápio, até que se complete a programação. 

 

27. DA  SUBCONTRATAÇÃO 

 

27.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

28. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

28.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONCESSIONÁRIA com/em 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 d a 

Administração à continuidade do contrato. 

 

 

29. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

29.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação 

dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 

exercidos por um ou mais representantes da CEDENTE, 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. 

29.2. A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser realizada com 

base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros 

e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 

29.3. O representante da CEDENTE deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos 

serviços e do contrato. 

29.4. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 

05, de 2017. 

29.5. O representante da CEDENTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

29.6. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS nas contratações com 

dedicação exclusiva dos trabalhadores da CONCESSIONÁRIA, exigir-se-á, dentre outras, as comprovações previstas no 

art. 2º, §2º, V, da Portaria MP nº 409, de 21 de dezembro de 2016 e o item 02 (dois), do Anexo VIII - B da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017. 

29.7. O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os seguintes documentos: a) extrato da conta do 

INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração CEDENTE; b) cópia da folha de pagamento analítica 

de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade CEDENTE; c) cópia dos 
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contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de 

recibos de depósitos bancários; d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, 

entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer 

mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e e) comprovantes de realização de eventuais cursos de 

treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato. 

29.8. Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, abrangendo, a cada ocasião, determinado 

quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos os empregados 

alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez. 

29.9.Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa deverá instruir seus empregados, no início da 

execução contratual, quanto à obtenção de tais informações, bem como oferecer os meios necessários para que obtenham 

tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.  

29.10. Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações periodicamente e comunicar ao fiscal do 

contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicitação por parte da fiscalização. 

29.11. O fiscal do contrato poderá solicitar ao preposto os documentos comprobatórios da realização do pagamento de vale-

transporte e auxilio alimentação em nome dos empregados, relativos ao período de execução contratual, para fins de 

conferência pela fiscalização. 

29.12. Tal solicitação será realizada periodicamente, inclusive por amostragem, isto é, abrangendo, a cada ocasião, 

determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a 

maior parte dos empregados alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez.  

29.13. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONCESSIONÁRIA, 

incluindo o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, bem como a 

falta de recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto no art. 2º,§2º, III da Portaria MP nº 409, de 2016 e nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

29.14. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela CONCESSIONÁRIA, do 

pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada 

em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias. 

29.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou empreg o 

de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CEDENTE 

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

29.16. Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da dispensa de empregado vinculado à execução 

contratual, a CONCESSIONÁRIA deverá entregar no prazo de 30 dias a seguinte documentação pertinente a cada 

trabalhador: a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente 

homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do 

FGTS, referentes às rescisões contratuais; c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS 

de cada empregado dispensado; e d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados. 

29.17. Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações, trabalhistas, previdenciárias e para com o 

FGTS poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração. 

29.18. A inspeção do local de produção, bem como da produção será executado pela fiscalização de segunda a sexta -feira 

das 06:00h ás 20:00h sem necessidade de agendamento prévio, para tal, a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer toucas 

descartáveis para a fiscalização ou quaisquer visitantes. 
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29.19. As execuções dos serviços, ora contratados, serão fiscalizados pela Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao 

Estudante (DEPAE), Diretoria de Ensino (DE), Diretoria Administrativa (DAP) e Diretoria Geral (DG). 

 

30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

30.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

30.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do 

prazo de validade da proposta; 

30.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

30.1.3. apresentar documentação falsa; 

30.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

30.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

30.1.6. não mantiver a proposta;cometer fraude fiscal; 

30.1.7. cometer faud fiscal; 

30.1.8. comportar-se de modo inidôneo. 

30.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de 

preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

30.3. 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. 

30.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

30.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao 

objeto da contratação; 

30.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

30.4.3. Abaixo apresentamos tabela com percentuais de multa a serem adotados pela CEDENTE em caso de 

sanções disciplinares competidas pela CONCESSIONÁRIA: 

 

 

IRREGULARIDADES MULTA (%) VALOR FATURA 

MENSAL 

 

Distúrbio Gastrointestinal causado comprovadamente pelas refeições 

servidas. 
10 

 

Contaminação comprovada por resultado de análise microbiológica:  

1ª vez 0,5  

Reincidência em um mês 2,0  

3º coleta com contaminação 5,0  

Utilização de gêneros deteriorados ou fora do prazo de validade 2,0  

Utensílios / equipamentos / áreas não higienizadas 0,5  

Atraso na distribuição das refeições:  

A partir de 15 minutos 0,5  

A partir de 30 minutos 1,0  
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A partir de 1 hora 2,0  

Cardápio incompleto:  

Ausência de 01 item do cardápio 0,5  

Ausência de 02 itens do cardápio 1,0  

Ausência de mais de 02 itens do cardápio 2,0  

Quadro de pessoal incompleto:  

Até 01 colaborador 0,5 

Até 02 colaboradores 1,0 

A partir 03 colaboradores 2,0 

Fardamento incompleto (para cada colaborador) 0,2 

Modificação de cardápio sem aprovação da fiscalização 0,5 

Descumprimento dos POP's 0,5 

Descumprimento do controle de pragas e vetores, limpeza de tanques, caixa 

de gordura 
0,5 

Descumprimento na execução de analise microbiológica de alimentos e água 1,0 

Não apresentar exames médicos nos prazos estabelecidos 2,0 

Não repor utensílios necessários 0,5 

Não repor equipamentos necessários 5,0 

Gêneros oferecidos com gramatura inferior ao contratado 1,0 

Não cumprimento de carga horária de colaboradores 1,0 

 

Não apresentação de relatório mensal, ou quando solicitado, de registro de 

ponto de todos os colaboradores. 

 

 

1,0 

Não apresentação das obrigações trabalhista e previdenciárias.  5,0 

 

Tabela 11: Sanções disciplinares. 

 

30.5. 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; 

30.6. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

30.7. 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; 

30.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

30.9. 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 
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autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

30.10. 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. 

30.11. 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. 

30.12. 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. 

30.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

30.14. 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. 

30.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

30.16. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

 

31. REAJUSTE 

 

31.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas. 

31.2. O prazo de vigência do contrato a que se refere este termo é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993, e se assim 

demonstrar vantajoso para a administração pública, mediante ampla pesquisa de mercado e dotação orçamentária. 

31.3. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer 

reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade. 

31.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do 

último reajuste. 

31.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CEDENTE pagará à CONCESSIONÁRIA a 

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 

índice definitivo. Fica a CONCESSIONÁRIA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

31.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

31.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, 

será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

31.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, ás partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento 

do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

31.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 
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32. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

32.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos 

objetos, conforme disciplinado no edital. 

32.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital. 

32.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

32.3.1.1. Atestado de capacidade técnica emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando a atuação na administração de Serviços de Alimentação e Nutrição, com no mínimo, 02 (duas) prestações de 

serviços com 500 ou mais refeições diárias (almoço ou jantar), conforme modelo disponível, no ANEXO 02 - ATESTADO 

DE CAPACIDADE TÉCNICA; 

32.3.1.2. Nos termos do Acórdão 1.214/2013, somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 

contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 

inferior. 

32.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

32.4.1.1. Valor Global: R$ 2.499.750,00 (Dois milhões quatrocentos e noventa e nove mil setecentos e cinquenta  

reais); 

32.4.1.2. Valor unitário: R$ 15,15 (Quinze reais e quinze centavos). 

32.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

32.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

 

33. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

33.1 Fonte: 0100;  

33.2 PTRES: 171025; 

33.3 PI: L2994P9911R; 

33.4 Natureza de Despesa: 339032. 

 

34. DO PAGAMENTO 

 

34.1. O pagamento será efetuado pela CEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota  

Fiscal/Fatura. 

34.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do 

Art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos temos do art. 5º, §3º da Lei nº 8.666, de 1993.  

34.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de 

Referência. 

34.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 

constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

34.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONCESSIONÁRIA, deverão ser tomadas 

as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

34.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os 

elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
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34.4.1. o prazo de validade; 

34.4.2. a data da emissão; 

34.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

34.4.4. o período de prestação dos serviços; 

34.4.5. o valor a pagar; e 

34.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

34.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará sobrestado até que a CONCESSIONÁRIA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para a CEDENTE; 

34.6. Nos termos do item 01 (um), do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada a 

retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se 

constate que a CONCESSIONÁRIA: 

34.6.1.1. não produziu os resultados acordados; 

34.6.1.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

34.6.1.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-

os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

34.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento 

34.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições 

de habilitação exigidas no edital. 

34.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por 

escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CEDENTE. 

34.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 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. 

34.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CEDENTE deverá comunicar aos 

órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONCESSIONÁRIA, bem 

como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos. 

34.12. Persistindo a irregularidade, a CEDENTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do 

processo administrativo correspondente, assegurada à CONCESSIONÁRIA a ampla defesa. 

34.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 

rescisão do contrato, caso                a CONCESSIONÁRIA não regularize sua situação junto ao SICAF. 

34.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo 

de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

34.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a 

prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 06 (seis) do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, 

quando couber. 
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34.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro 

societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias  

vigente. 

34.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONCESSIONÁRIA não tenha concorrido, de alguma 

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela CEDENTE, entre a data do 

vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

 

I = 

(TX) 

 

I = 

 

( 6 / 100 

) 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa 

anual = 6% 

 

 

35. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

35.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com 

validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor 

correspondente a 4% (quatro por cento) do valor total do contrato. 

35.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contados da 

assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por 

caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

35.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% 

(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por  cento). 

35.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 

8.666 de 1993. 

35.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o 

término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

35.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

35.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações 

nele previstas; 

35.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

35.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;  e 

35.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela 

contratada, quando couber. 

35.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, 

observada a legislação que rege a matéria. 

35.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, 

com correção monetária. 
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35.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

35.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do 

artigo 827 do Código Civil. 

35.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova 

situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

35.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada 

obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for 

notificada. 

35.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

35.12. Será considerada extinta a garantia: 

35.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo 

circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

35.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não 

comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido 

na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017. 

35.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo 

de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

35.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no 

Contrato. 

 

 

Salvador-Ba, 13 de Março de 2020. 

 

 

Membros da Comissão de Planejamento: 

 

 

Nádija Dessa São 

Pedro SIAPE: 

1798198 

 

Nadja Silva dos 

Santos SIPAE: 

1798198 

 

Jeferson Luiz Torres Vianna 

SIAPE: 2185272 
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O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA/Campus de Salvador, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos da Lei nº8666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei 10.520/02, de 17/07/02, 

Decreto nº 10.024/2019, aprova o presente Termo de Referência de procedimento Licitatório na Modalidade Pregão 

Eletrônico Convencional, e autoriza a abertura do processo administrativo. 

 

 

Ives Lima de 

Jesus Diretor 

Geral SIAPE: 

1194526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1744512&in fra_sis… 62/19 

SEI / IFBA - 1429157 - Edital Pregão Eletrônico 

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO 01 

 

 

RELAÇÃO DAS ÁREAS FÍSICAS DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS DE SALVADOR 

 

 

DEPEDÊNCIAS E INSTALAÇÕES FÍSICAS: ÁREAS INTERNAS (SUBSOLO) 

 

 

Área de recebimento de gêneros 

alimentícios; Área de pré-preparo de 

proteína animal - Açougue; 

Área de armazenamento a frio 

(freezers); Sala de Fiscalização 

do IFBA; 

Sala administrativa (uso da 

CONCESSIONÁRIA); Câmara resfriada; 

Área de armazenamento de gêneros secos e materiais diversos; 

Áreas de pré-preparo (saladas, acompanhamento, 

guarnições e sobremesas); Área de cocção; 

 
 

ÁREAS EXTERNAS (SUBSOLO) 

 

Acondicionamento de botijões 

de gás Acondicionamento de 

lixo; 

 

 

ÁREAS EXTERNAS (SUPERIOR) 

 

Área de distribuição; 

Hall de entrada de 

serviço; Hall de 

entrada de usuários; 

Salão de distribuição; 

Vestiários para 

colaboradores; 
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ANEXO 02 

 

 

         ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atesto para fins de comprovação de experiência técnica que a 

empresa:  CNPJ nº   

representada por seu responsável,   Portador (a) do documento de 

identidade nº_________________,e do CPF nº  , atuou na empresa/Instituição______. 

 

A referida empresa desenvolveu entre os anos de  a  os serviços de produção e distribuição de refeições, 

com quantitativo médio diário de 

os serviços prestados foram executados com qualidade e de acordo com os objetivos e prazos pré-estabelecidos.  
 

 

          Salvador-Ba, de  de   .  
 

 

 
 

 

 
 

Assinatura do responsável 
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                     ANEXO 03  

 

 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

 

 

 

 

Atesto para fins de comprovação e participação no processo licitatório nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referente ao 

Edital de Pregão Eletrônico n°xxxxxxxxxxx, que a empresa:  , CNPJ nº  , 

representada por seu Responsável, o (a) Senhor (a).  ,  portador  do  documento  de   identidade RG 

nº  e do CPF nº  , vistoriou na data de as instalações físicas do Edifício, situado a 

 para tomar conhecimento das instalações onde serão executados os serviços e obter subsídios para 

elaboração de sua proposta na referida licitação, sendo fornecidas todas as informações e esclarecimentos 

desejados. 

 
 

 Salvador, ...data, ......ano. 

 

 

 
 

 

     Representante do IFBA 
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                        ANEXO 04 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA. 

 

 

 

 

A empresa x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. CNPJ x.x.x.x.x.x.x., DECLARA para os fins do Processo Licitatório n.º xxxx 

modalidade Pregão Eletrônico Convencional n.º xxxx que por deliberação única e exclusiva da declarante, a 

mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, sendo de sua total 

responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese 

qualquer responsabilidade sobre o Licitante ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.  

 

 
 

 

 

 
Salvador-Ba,  de  de   . 

 
 

 

 

 

 

Assinatura do responsável 
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ANEXO 05 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS EPIs 

 

 

 

 

 

TOUCA 

DESCARTÁVEL 

 

 

 

 

TOUCA DE BRIM 

 

 
 

BIBICO 

 

 
 

 

AVENTAL EM PVC 

 

 

 

 

AVENTAL DE 

TECIDO 

 

 

 

 

 

LUVA DE MALHA 

DE AÇO 

 

 

 

 

LUVA LATEX 

 

 
 

 

 

SAPATO 

 

 

 

 

 

 

 

BOTA 

 

 
 

PROTETOR 

AURICULAR 
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                                     ANEXO 06 

 

SIGLAS UTILIZADAS 

 

 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

 
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional; 

 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho; 

 

DE - Diretoria de Ensino; 

 

DEMAG - Diretoria Adjunta de Engenharia e Manutenção do Campus Salvador 

 

DEPAD - Departamento de Planejamento e Administração; 

 
DEPAE- Diretoria Adjunta Pedagógica e de Atenção ao Estudante;  

 

DG - Diretoria Geral; 

 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual; 

 

GLP - Gás Liquefeito de Petróleo; 

 

IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; 

 
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

 

PAAE - Programa de Assistência e Apoio aos 

Estudantes; PCMSO- Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional; POP - 

Procedimentos Operacionais Padronizados; 

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIS ROCHA DE SOUZA, Diretor(a) de Administração e 

Planejamento, em 16/03/2020, às 18:02, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JEFERSON LUIZ TORRES VIANNA, Administrador(a), em 

16/03/2020, às 18:05, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NADJA SILVA DOS SANTOS, Técnico em Alimentos e Laticícios , 

em 16/03/2020, às 21:26, conforme decreto nº 8.539/2015. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NADIJA BRUNELLI SANTANA, Diretor (a) Adjunto (a) Pedagógico 

de Atenção ao Estudante, em 16/03/2020, às 21:31, conforme decreto nº 8.539/2015. 
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ANEXO II 

TERMO DE CONTRATO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

(Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de alimentação e nutrição) 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

XXX QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR  INTERMÉDIO 

DO (A)..................................... E A EMPRESA .............................. 

 

 

 
A União / Autarquia .......  / Fundação . , (utilizar a menção à União somente se for órgão da Administração Direta, caso contrário 
incluir o 
nome  da  autarquia  ou  fundação  conforme  o  caso)  por  intermédio  do(a)  ....................................  (órgão)  contratante),    com  
sede  no(a) 
....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ........... , neste ato 
representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20.  , 
publicada no DOU 
de ..... de ............... de ..........., portador da matrícula funcional nº ..................... ,., doravante denominada CONTRATANTE,  e  
o(a) 
.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ......... doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº , 
expedida 
pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº ............. e em observância às 
disposições 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 
do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente do Pregão nº 
........../2020...., por Sistema de Registro de Preços nº ....../20..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ............... , conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 

 

 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CATMAT 

 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

 

QUANTIDADE 

 

VALOR 

1 
 

 

    

2 
 

 

    

3 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

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

/ e encerramento em         /        / , 
prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite 
de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada; 

 

2.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham 
sido prestados regularmente; 

2.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço; 

2.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração; 

2.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; 

2.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$  ............ (. .. ). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da 

União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 

Fonte: 

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

PI: 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 
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8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA,  os materiais que serão empregados e a 

fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

9. CLAÚSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e 

ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

2.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

2.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

2.4.3. Indenizações e multas. 

 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERIA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo 

nos casos previstos em lei. 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

 

15.1. 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 de licitações e contratos administrativos 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. 

 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

 

16.1. 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. 

 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. É eleito o Foro da .. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser 

compostos 

pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

 

17.2 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, 

depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

...........................................,  .......... de. .............................. de 2020. 

 

 

 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

 

Responsável legal da CONTRATADATESTEMUNHAS: 

1- 

2- 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A DMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA (ANEXO VII-E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO 2017) 

 

laro que a 
empresa ............................................................................................................................................................................... , 

 

inscrita no CNPJ (MF) no ................................................................................... ,, inscrição estadual 

no .................................................... , 

estabelecida em. ........................................................................ ,possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a 
administração pública: 

 

 

 

Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do contrato* 

 

 

 

 

 

Valor total dos Contratos: R$ 

 
 

 

Local e data 

 

Assinatura e carimbo do emissor 

 

 

 

Observação: 

Nota 1: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, 
com os quais tem contratos vigentes. 

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. 
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