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PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/2022

 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI, inscrita no CNPJ sob o no, 07.471.758/0001-57 doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede Rua João Cabral, nº 2.231 – Pirajá – 64.002-150 – Teresina – PI, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21
de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012,das Instruções Norma�vas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da
Instrução Norma�va SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando- se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.

 

Data da sessão:  06/12/2022

Horário: 09:30 horário de Brasília.

Local: Portal de Compras do Governo Federal – h�ps://www.gov.br/compras/pt-br

Critério de Julgamento: Maior Oferta.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário (mensal).

Código UASG: 929012 

CATSER:  19356 

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de a outorga a �tulo precário de CESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO
ONEROSA, visando à instalação de LANCHONETE nas condições apresentadas no Termo de Referência, nas dependências Campus Professor Barros Araújo da Universidade
Estadual do Piauí, localizado na BR-316, KM-299, Bairro Altamira, Picos-PI, CEP: 64.602-000, com áreas de ocupação conforme descrito na tabela abaixo, conforme condições,
quan�dades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ITEM  DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO  UNIDADE DE MEDIDA  QUANTIDADE    VALOR DE REFERÊNCIA MENSAL   
1 Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí (Lanchonete) Picos-PI ÁREA M² 54 R$ 600,00

1.2. A licitação será realizada em único item.

1.3. O critério de julgamento adotado será o Maior Oferta, observadas as exigências con�das neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO CREDENCIAMENTO 

2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par�cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

2.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí�o h�ps://www.gov.br/compras/pt-br/ por meio de cer�ficado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

2.3. 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.

2.4 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 pra�cados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou en�dade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros

2.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão 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 iden�fique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

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

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

3.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel 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.

3.1.1 Os licitantes deverão u�lizar o cer�ficado digital para acesso ao Sistema.

3.1.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades coopera�vas mencionadas no ar�go 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa �sica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.2. Não poderão par�cipar desta licitação os interessados:

3.2.1. proibidos de par�cipar de licitações e celebrar contratos administra�vos, na forma da legislação vigente;

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

3.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administra�va ou judicialmente;

3.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

3.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

3.2.6. en�dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

3.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

3.3. Será permi�da a par�cipação de coopera�vas, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compar�lhamento ou rodízio
das a�vidades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se
qualquer intermediação ou subcontratação.

3.3.1. Em sendo permi�da a par�cipação de coopera�vas, serão estendidas a elas os bene�cios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.



3.4. 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.

3.4.1. 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);

3.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u�lização, 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.

3.6. Como condição para par�cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações:

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

3.6.1.1. nos itens exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

3.6.1.2. nos itens em que a par�cipação 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 coopera�va.

3.6.2. que está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus anexos;

3.6.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.6.4. que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.6.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;

3.6.6. que a proposta foi elaborada de forma independente;

3.6.7. que não possui, em sua cadeia produ�va, 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 Cons�tuição Federal;

3.6.8. 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.

3.7. A declaração falsa rela�va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. 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 automa�camente a etapa de envio dessa
documentação.

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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 emi�das pelo sistema ou de sua desconexão.

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema

4.7. 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.

4.8. 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.

 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 valor unitário (mensal) e total (anual) do item.

5.2. Deverá ser consignado no campo apropriado do sistema eletrônico “A OFERTA MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇO CONCEDIDO PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI, EXPRESSA ATRAVÉS DO FATOR DE CORREÇÃO (FC)” a ser calculado da seguinte forma:

5.3. FC = 2.500,00 - VMO (valor mensal ofertado).

5.4. (Exemplo: Para um licitante que desejasse propor um valor de 1.000,00, teríamos o seguinte FC: FC = 2.500,00 – 1.000,00 = 1.500,00). Assim, o cadastro a ser realizado no
sistema seria FC=1.500,00) (para que o preço proposto pudesse ser R$ 1.000,00).

5.5. O Fator de Correção deverá ser apresentado com no máximo duas casas decimais e o vencedor será o licitante que apresentar o menor FC, considerando os valores indicados
no Termo de Referência como mínimos a serem ofertados.

5.6. O chamado “fator de correção” foi adotado para adaptação ao sistema informa�zado de licitações da modalidade licitatória pregão eletrônico, a fim de viabilizar a adoção do
critério “MAIOR OFERTA”, já que o aludido sistema não permite a oferta de lances superiores aos úl�mos registrados (e sim inferiores).

5.7. O preço proposto NÃO DEVERÁ incluir além do valor do espaço (aluguel), despesas de consumo de energia, água, telefone, manutenção predial, etc., que serão cobrados a
parte através de medidores individuais ou através de es�ma�va de consumo elaborada por setor competente, à critério da Administração.

5.7.1 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência

5.8. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

5.9. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou cotação incompa�vel com o regime tributário a que se submete, serão
adotadas as orientações a seguir: 

5.9.1cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man�do durante toda a execução contratual;

5.9.2 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.

5.10. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efe�vos
recolhimentos da empresa nos úl�mos 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.

5.10.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man�do durante toda a execução contratual;

5.10.2 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.

5.11. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão re�dos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.12. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas con�das, 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



quan�dades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua subs�tuição.

5.13. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assis�ndo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

5.15. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando par�ciparem de licitações públicas.

5.15.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado 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 Cons�tuição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato

 

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

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

6.2.1 Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante.

6.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os par�cipantes.

6.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em sen�do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.2.4 O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas par�ciparão da fase de lances.

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

6.4. Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

6.4.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário (mensal) do item.

6.4.2 Os lances deverão ser ofertados pela MAIOR OFERTA MENSAL para a u�lização do espaço concedido nas dependências da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI -
FUESPI, EXPRESSA ATRAVÉS DO FATOR DE CORREÇÃO (FC), A SER CALCULADO NA FORMA PREVISTA NOS SUBITENS 5.3 DESTE EDITAL Os licitantes poderão oferecer lances
sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor superior ao úl�mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. 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 de 10,00 (dez) reais.

6.8. 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.

6.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automa�camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úl�mos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

6.10. A prorrogação automá�ca 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.

6.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automa�camente.

6.12. Encerrada a fase compe��va sem que haja a prorrogação automá�ca pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a iden�ficação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r 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 par�cipantes, no sí�o eletrônico u�lizado para divulgação.

6.17. O critério de julgamento adotado será o TIPO MAIOR OFERTA, conforme definido neste Edital e seus anexos.

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

6.19. Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a verificação
automá�ca,junto à Receita Federal, do porte da en�dade empresarial. O sistema iden�ficará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte par�cipantes,
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.

6.20. 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.

6.21. No que tange à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, será aplicado o tratamento diferenciado e favorecido aos licitantes devidamente enquadrados como ME/EPP/MEIs,
observado o disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas posteriores alterações.

6.21.1 O licitante enquadrado como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123/2006 e suas
posteriores alterações, que pretender se beneficiar, quanto à habilitação jurídica e à regularidade fiscal, do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei. 

6.21.2 O licitante enquadrado no regime diferenciado e favorecido das ME/EPP/MEIs que não apresentar o documento previsto no subitem anterior poderá par�cipar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com os licitantes não enquadrados neste regime.

6.22. 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, ao objeto executado:

6.22.1 por empresas brasileiras;

6.22.2 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.22.3 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.

6.23. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

6.24.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 ob�da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.24.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.24.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao úl�mo 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.

6.24.3  É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

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

 



7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa�bilidade do preço em relação ao
minimo es�pulado 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.

7.2. 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.

7.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de Preços não caracteriza mo�vo suficiente para a desclassificação da proposta,
desde que não contrariem exigências legais.

7.4. 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:

7.4.1 não es�ver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.4.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.4.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

7.4.4 apresentar preço final inferior ao preço minimo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar preço
manifestamente inexequível;.

7.4.4.1. 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:

7.4.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec�vos 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.

7.4.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter norma�vo obrigatório, tais como leis, medidas
provisórias e convenções cole�vas de trabalho vigentes.

7.5. 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 ar�go 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.

7.6. 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.

7.7. 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.

7.7.1. 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

7.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas),sob pena de
não aceitação da proposta.

7.8.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.8.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

7.9. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refle�r com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.10. O Pregoeiro analisará a compa�bilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles pra�cados no mercado em relação aos
insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

7.11. Erros no preenchimento da planilha não cons�tuem mo�vo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.

7.11.1. O ajuste de que trata este disposi�vo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

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

7.12. 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.

7.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua con�nuidade.

7.15. Nos itens não exclusivos para a par�cipação 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 ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

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

 

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. 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 par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man�do pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va, man�do pelo Conselho Nacional de Jus�ça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos, man�da pelo Tribunal de Contas da União - TCU(h�ps://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);

8.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs�tuição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(h�ps://cer�doesapf.apps.tcu.gov.br/)

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

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

8.1.2.1.1. A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

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

8.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de par�cipação.

8.1.4. 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.



8.2. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

8.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante u�lização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia ú�l anterior à data prevista para recebimento das propostas;

8.2.2. 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 respec�va documentação atualizada.

8.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sí�os eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr
êxito em encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permi�dos.

8.6. 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 para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emi�dos somente em nome da matriz.

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

8.7. Ressalvado o disposto no item 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação

8.8. Habilitação jurídica:

8.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta Comercial da respec�va sede;

8.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Cer�ficado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da auten�cidade no sí�o www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respec�va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o par�cipante sucursal, filial ou agência;

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

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

8.8.7. No caso de sociedade coopera�va: 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 respec�va sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

8.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respec�va.

8.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

8.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão 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 A�va do Estado por elas administrados, inclusive aqueles rela�vos
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.

8.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

8.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, 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;

8.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela�vo ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto
contratual;

8.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, rela�va à a�vidade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.10. Qualificação Econômico-Financeira:

▪ cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

▪ balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua subs�tuição 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;

• no caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;

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

• Caso o licitante seja coopera�va, tais documentos deverão ser acompanhados da úl�ma auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o ar�go 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;

▪ comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
ob�dos pela aplicação das seguintes fórmulas:

LG = A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = A�vo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = A�vo Circulante Passivo Circulante

▪  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 patrimônio líquido de 10%(dez por cento) do valor total es�mado da contratação ou do item per�nente.

8.11. Qualificação Técnica:

8.11.1.  Comprovação de ap�dão para a prestação dos serviços em caracterís�cas, quan�dades e prazos compa�veis com o objeto desta licitação, ou com o item per�nente,
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.11.2.  Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante;

8.12. Em relação às licitantes coopera�vas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017:

8.12.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respec�vas atas de inscrição e a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da coopera�va, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

8.12.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.12.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

8.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;



8.12.5. A comprovação de integração das respec�vas quotas- partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

8.12.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da coopera�va: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos ins�tuídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três úl�mas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de
presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a coopera�va a contratar
o objeto da licitação;

8.12.7. A úl�ma auditoria contábil-financeira da coopera�va, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador.

8.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os bene�cios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.14. A existência de restrição rela�vamente 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.

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

8.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera�va 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 jus�fica�va.

8.16. 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 coopera�va com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua
con�nuidade.

8.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

8.19. 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 ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

 

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. 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:

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, da�lografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl�ma folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor.

9.2. 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.

9.3. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

9.4. 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).

9.4.1. 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 úl�mos.

9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alterna�vas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali con�das ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

 

10 DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma mo�vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais mo�vos, em campo próprio do sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes�vidade e a existência de mo�vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.2.3. Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, in�mados 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.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

 

11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. 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 repe�dos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não re�rar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

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

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con�dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

 

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. 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.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos pra�cados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.



 

13 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garan�a de execução para a presente contratação.

 

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

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

14.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par�r da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.1. Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico,
para que seja assinado e devolvido no prazo de5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação jus�ficada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no edital e seus anexos;

14.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos ar�gos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
ar�gos 79 e 80 da mesma Lei.

14.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

14.6. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden�ficar possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou
en�dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi�vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va 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.

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

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

14.7. 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 man�das pelo
licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

14.8. 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.

 

15 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1 As regras acerca do reajustamento em sen�do geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

 

16 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.

 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

 

16 DO PAGAMENTO

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

 

17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

17.1 Comete infração administra�va, nos termos da Lei nº 10.520/2002, em seu art. 7º, e o Decreto nº 10.024/2019, preveem a possibilidade de sancionar a licitante ou contratada
com impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, consequente descredenciamento no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais da licitante/contratada que realizar
alguma das seguintes condutas: 

17.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/re�rar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

17.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

17.1.3 apresentar documentação falsa;

17.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

17.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.1.6 não man�ver a proposta;

17.1.7 cometer fraude fiscal;

17.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

17.2 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 injus�ficadamente.

17.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par�cipação, 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.

17.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

17.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significa�vos ao objeto da contratação;

17.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

17.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

17.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Estado e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

17.4.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra�va neste Edital.

17.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos 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;

17.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções.



17.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de
Responsabilização – PAR.

17.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas 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 administra�va.

17.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público.

17.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Estado ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme ar�go 419 do Código Civil.

17.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo 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.

17.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.14 As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

 

18 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

18.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@uespi.br, por pe�ção dirigida ou protocolada no endereço: Rua João Cabral, nº 2.231 – Pirajá –
64.002-150 – Teresina – PI.

18.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

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

18.5 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.

18.6 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

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

18.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo�vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

18.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os par�cipantes e a Administração.

 

19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

19.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automa�camente transferida para o
primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

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

19.4 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.

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

19.6 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.

19.7 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.

19.8 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.

19.9 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.

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

19.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser ob�das cópias eletrônicas cpl@uespi.br e
www.uespi.br, mesmo endereço e período no qual poderão ser ob�das cópias eletrônicas dos autos do processo administra�vo.

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

19.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;

19.12.1.1 Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

19.12.2 ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

19.12.3 ANEXO III – Modelo de Termo de Vistoria;

19.12.4 ANEXO IV – Modelo de Proposta;

19.12.5 ANEXO V – Resolução Anvisa;

19.12.6 ANEXO VI – Regulamento para Serviços de Alimentação.

 

 

 

__________________, ______ de _________ de _____________.

 

Assinatura da autoridade competente

 

 

 

 

 



ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA  

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para a outorga a �tulo precário de CESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, onerosa, visando à instalação de LANCHONETE/CANTINA nas condições
apresentadas no Termo de Referência, nas dependências do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí, mais especificamente na Área de Vivência dessa
unidade, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR DE REFERÊNCIA MENSAL

01 Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí (Lanchonete) ÁREA M2 54 600,00

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de prestação de serviço con�nuado sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, que são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser obje�vamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 
1.3. A natureza do objeto de que trata este Termo de Referência é comum, uma vez que seu padrão de desempenho e qualidade pode ser obje�vamente definido por meio de
especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002. 
1.4. Os quan�ta�vos e respec�vos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima. 
1.5. A presente contratação adotará como regime de execução Cessão de uso. 
1.6. 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 ar�go 57, II, da Lei
8.666, de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Jus�fica�va e obje�vo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo a este Termo de Referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo a este Termo de Referência.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço comum, de caráter con�nuado de outorga a �tulo precário de CESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, onerosa, 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 cons�tuindo em quaisquer das a�vidades, previstas
no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 
4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega�cio entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 
5.1.1. Serviço con�nuado, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. 
5.1.2. A cessão de uso será outorgada em caráter precário, podendo ser revogada, a qualquer tempo, por força de juízo de conveniência e oportunidade do(a) Gestor(a)
do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí. 
5.1.3. A cessão será automa�camente ex�nta no caso de descumprimento, por parte do cessionário, de qualquer das cláusulas constantes do Termo de Cessão de uso ou das
normas do ordenamento jurídico vigente, federal, estadual ou municipal, especialmente aquelas de caráter ambiental, urbanís�co, edilício, tributário e de posturas. 
5.1.4. O cessionário poderá desis�r da con�nuidade da cessão de uso, por meio de requerimento formal dirigido à Direção Campus Professor Barros Araújo da Universidade
Estadual do Piauí, ficando obrigado a pagar qualquer parcela rela�va ao uso com vencimento previsto para os 30 dias posteriores à data do protocolo do requerimento com tal
finalidade. 
5.1.5. Os cessionários da Lanchonete deverão obedecer às orientações do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí a respeito da localização e
especificação dos pontos de energia a serem instalados. 
5.1.6. Os projetos de instalação dos equipamentos deverão ser subme�dos ao Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí para aprovação. 
5.1.7. Deverão exis�r aparelhos de refrigeração e/ou resfriamento quando são armazenados e vendidos produtos alimen�cios perecíveis ou alteráveis. 
5.1.8. Todos os recipientes para coleta de resíduos, que deverão exis�r na área interna e externa da Lanchonete, em número razoável, deverão ser adequados, de fácil limpeza e
providos de tampo, bem como ter acondicionados sacos de lixo apropriados, ou recipientes descartáveis. 
5.1.9. Todas as pessoas que trabalham na Lanchonete deverão u�lizar vestuário adequado à natureza do serviço; sendo expressamente vedado a todos os que trabalham na
Lanchonete o uso de chinelos, sandálias, camisas sem manga, entre outras proibições das normas sanitárias. 
5.1.10. Todas as pessoas que manipulam os alimentos, do preparo ao serviço, deverão u�lizar de toucas para o cabelo e luvas. 
5.1.11. Deverá ser man�do rigoroso asseio, nas pessoas, nos utensílios, nas instalações e no local das Lanchonetes e Restaurantes. 
5.1.12. Deverá estar de acordo com o Regulamento Técnico de Boas Prá�cas para Serviços de Alimentação (RDC Nº216/2004 e RDC 275/2002), da ANVISA – Agência Nacional de
Vigilância). 
5.1.13. Deverá obter e manter válida licença sanitária junto à Vigilância Sanitária Municipal, Estadual ou Federal, conforme necessário. 
5.1.14. Deverá estar fixado, em local visível para os consumidores, em um quadro o endereço e o telefone do Centro de Saúde responsável pela fiscalização sanitária das
Lanchonetes e Restaurantes, bem como o telefone e o endereço do PROCON, bem como os devidos alvarás e licenças de funcionamento (caso for necessário). 
5.1.15. Qualquer substância alimen�cia não poderá ser exposta à venda a não ser que esteja devidamente protegida contra poeira, insetos e outras formas de deterioração. 
5.1.16. No acondicionamento ou embalagem não poderá haver contato direto de alimentos com jornais, papéis coloridos ou filmes plás�cos usados ou qualquer invólucro que
possa transferir ao alimento substâncias contaminantes. 
5.1.17. Os alimentos industrializados servidos só poderão ser aqueles registrados nos órgãos públicos competentes. 
5.1.18. É vedado o fornecimento dos seguintes produtos nas Lanchonetes e Restaurantes: 
5.1.19. Todo e qualquer �po de bebida alcoólica; 
5.1.20. Todo e qualquer �po de tabaco; 
5.1.21. Todo e qualquer �po de medicamento ou produto químico-farmacêu�co. 
5.1.22. Os estabelecimentos interessados no fornecimento de refeições deverão apresentar requisitos mínimos necessários para a realização da prestação de serviços, a saber: 
5.1.23. Apresentar instalações �sicas adequadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado e a facilitar as operações de manutenção, limpeza e desinfecção; 
5.1.24. Os equipamentos deverão ser man�dos organizados e em adequado estado de conservação; 
5.1.25. Os utensílios usados deverão ser apropriados para a finalidade; 
5.1.26. Os trabalhadores responsáveis pela a�vidade de higienização dos alimentos, bem como pelo cozimento e serviço, deverão u�lizar uniformes compa�veis à a�vidade
(conservados e limpos), protetores de cabelo, luvas e ter prá�cas adequadas na manipulação dos alimentos; 
5.1.27. Atender às normas de legislação vigente, conforme resolução da ANVISA; 5.1.28. Atenção permanente quanto à higiene pessoal; 
5.1.29. Capacitação periódica em técnicas de manipulação higiênica dos alimentos; 
5.1.30. Realizar ações eficazes e con�nuas de controle integrado de vetores e pragas urbanas, com o obje�vo de impedir a atração, abrigo, acesso e ou proliferação dos mesmos; 
5.1.31. Dispor o lixo adequadamente em sacos plás�cos, em recipientes de fácil limpeza, providos com tampas acionadas por pedal. 
5.1.32. O cessionário será obrigado a manter o estabelecimento aberto de acordo com os horários descritos no Termo de Cessão de Uso, podendo ser alterado com prévia
autorização da Administração. 
5.1.33. O cessionário será obrigado a manter o estabelecimento aberto sempre que houver a�vidade acadêmica, em horário comercial, durante todo o período le�vo; no período
de férias e aos domingos e feriados a critério da Administração do Centro que es�ver ocupando o espaço. Em outros períodos, o cessionário só poderá manter o estabelecimento
aberto desde que autorizado formalmente pela Direção do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí. 
5.1.34. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como
requisito para celebração do contrato. 
5.2. A Universidade Estadual do Piauí - Campus Universitário Professor Barros Araújo, em Picos-PI, poderá cancelar a venda de toda e qualquer mercadoria ou produto, quando
julgar conveniente ao interesse público e a sua imagem. 
5.3. A contratada deve u�lizar as instalações cedidas pela Universidade Estadual do Piauí - UESPI, exclusivamente no cumprimento do objeto compactuado, correndo às suas



expensas, guarda e manutenção. 
5.4. A Lanchonete se des�nará, unicamente, de forma con�nua e ininterrupta, ao desempenho das a�vidades previstas no Contrato de Concessão Onerosa de Uso, sendo que
qualquer outra a�vidade deverá ser autorizada pela Universidade. 
5.5. Na Lanchonete é expressamente vedado: 
a. U�lização de alto falante e/ou congênere que produza som ou ruídos, prejudicial ao andamento das aulas. 
b. A guarda ou depósito de produtos inflamáveis, explosivos, corrosivos, tóxicos ou de forte odor. 
c. Comercialização de bebidas alcoólicas. 
d. Comercialização de cigarros e quaisquer produtos tóxicos. 
e. Comercialização de produtos relacionados a quaisquer �pos de jogos de azar. 
5.6. Os preços dos serviços e produtos deverão estar devidamente afixados em quadro em local visível. 
5.7. Não será permi�da a inclusão de taxas, tais como comissões e gorjetas, aos preços da tabela, nem sua cobrança à parte. 
5.8. Todos os funcionários deverão ser credenciados junto à Universidade, a qual só permi�rá a entrada de funcionários devidamente credenciados. 
5.9. Deverão ser man�dos nos locais de trabalho somente empregados que tenham a idade permi�da em lei para o exercício da a�vidade. 
5.10. O pessoal necessário à execução dos serviços, objeto da presente concessão, será de exclusiva responsabilidade da Contratada, observando-se a legislação trabalhista e as
normas de segurança e Higiene do Trabalho. Não empregar, sob qualquer regime e alegação, pessoas que mantenham vínculo emprega�cio com Universidade Estadual do Piauí. 
5.11. O cessionário será obrigado a manter o estabelecimento aberto de acordo com os horários descritos no Termo de Cessão de Uso, podendo ser alterado com prévia
autorização da Administração. 
5.12. O cessionário será obrigado a manter o estabelecimento aberto sempre que houver a�vidade acadêmica, em horário comercial, durante todo o período le�vo; no período de
férias e aos domingos e feriados a critério da Administração do Centro que es�ver ocupando o espaço. Em outros períodos, o cessionário só poderá manter o estabelecimento
aberto desde que autorizado formalmente pela Direção do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí. 
5.12. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito
para celebração do contrato.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

6.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial. 
6.2. Normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Norma�va nº 01/2010,Decreto nº 7.746/2012, nos casos em que a referida instrução se aplica ao
objeto. 

7. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

7.1. 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 à sexta-feira, das 08 (oito) horas às 14 (quatorze) horas. 
7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia ú�l seguinte ao da publicação do Edital, estendendo se até o dia ú�l anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente iden�ficado, apresentando documento de iden�dade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
7.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD ROM, “pen-drive” ou outra forma compa�vel de reprodução, contendo as
informações rela�vas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 
7.4. A não realização da vistoria 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. 
7.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
8.2. O Cessionário da lanchonete deverá fornecer serviços de lanchonete, conforme disposição �sica e sanitária do ambiente que possa permi�r este �po de exploração comercial,
devendo para isso proceder com toda regulamentação da exploração comercial que optar realizar. 
8.3. O valor da contraprestação mensal mínima de referência para realização do procedimento licitatório a �tulo de uso do imóvel público será de R$ 600,00 (seiscentos) reais
mensais. 
8.4. A Cessão de Uso, objeto deste Termo de Referência, dar-se-á por via de licitação, com duração prevista para 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante a celebração do Termo Adi�vo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, cujo valor será corrigido
anualmente pelo IGPM/FGV. 
8.5. A Cessão de Uso poderá ser rescindida a qualquer tempo, independentemente de no�ficações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais. 
8.6. Durante a vigência da Cessão de Uso, a contratada ficará responsável pela segurança, limpeza, manutenção, conservação e fiscalização da área �sica disponibilizada,
comprometendo-se, salvo autorização em contrário, a entregá-la, dentro do prazo, nas mesmas condições em que inicialmente se encontrava. 
8.7. Durante a vigência do contrato a contratada ficará responsável pelo controle de pragas e insetos, promovendo as dede�zações regulares no local, sendo exigida a aplicação de
no mínimo, 02 (duas) pulverizações anuais. 
8.8. Qualquer modificação �sica, reforma e outra mudança na instalação hidráulica e elétrica, deverá ter autorização prévia do através de requerimento, que, uma vez aprovado,
eximirá o Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí de responder por eventual ação indenizatória pelas benfeitorias; 
8.9. Não haverá permissão para u�lização dos espaços para a prestação de serviços por/para outras empresas, ins�tuições ou de interesse par�cular. 
8.10. Descontos e casos omissos serão resolvidos pela Direção do Campus Professor Barros Araújo. 
8.11 A execução dos serviços será iniciada a par�r da assinatura do contrato.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1. A Contratada deverá dispor de equipamentos, utensílios, maquinários, mobiliários e demais peças necessárias às a�vidades a serem desenvolvidas, para o perfeito
funcionamento da lanchonete e ao pleno cumprimento do objeto da contratação. 
9.2. A Contratada deverá fornecer lixeiras com tampa móvel e sacos plás�cos no interior, para toda área objeto desta Concessão de Uso, de acordo com as normas de coleta
sele�va, e/ou, conforme determinado pelo Campus.

10. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

10.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes caracterís�cas: 
10.1.1. Para a lanchonete, o Cessionário da lanchonete deverá fornecer serviços de lanchonete, conforme disposição �sica e sanitária do ambiente que possa permi�r este �po de
exploração comercial, devendo para isso proceder com toda regulamentação da exploração comercial que optar realizar. 
10.1.2. Há 925 (novecentos e vinte e cinco) usuários em potencial do serviço, que correspondem a população �sica do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual
do Piauí, na somatória dos Alunos regularmente matriculados, Técnicos Administra�vos e Docentes. 
10.1.3. Os serviços serão prestados em dias úteis, entre as segundas e sextas-feiras, durante 12 (doze) meses, obedecendo ao calendário acadêmico/administra�vo do Campus. 
10.1.4. O espaço acima mencionado será entregue no estado em que se encontra. 
10.1.5. A Cessão de Uso des�nar-se-á, exclusivamente, para o fim específico a que foi proposto o termo. A exploração comercial deverá ser realizada pelo cessionário, sendo
vedada a transferência, locação, sublocação, cessão, subdivisão ou emprés�mo do imóvel, ainda que parcialmente. 
10.1.6. O uso precário a ser permi�do ao vencedor do presente procedimento impessoal, será restrito a a�vidades que não impliquem a realização de construções ou
inves�mentos de grande monta no imóvel. 
10.1.7. O cessionário será obrigado a manter o estabelecimento aberto sempre que houver a�vidade acadêmica, em horário comercial, durante todo o período le�vo; no período
de férias e aos domingos e feriados a critério da Administração do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí. Em outros períodos, o cessionário só poderá
manter o estabelecimento aberto desde que autorizado formalmente pela administração do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí. 
10.1.8. O desvio das finalidades pretendidas pela cessão de uso, bem como o desrespeito aos princípios e normas administra�vas, especialmente o estabelecido nos respec�vos
contratos administra�vos de cessão de uso quanto ao respeito às normas de insalubridade, conservação e manutenção patrimonial, adimplência das taxas administra�vas e de
serviços, bem como adimplência das obrigações previdenciárias e trabalhistas, acomodação de materiais, alimentos e lixo, bem como outras obrigações constantes no termo de
cessão específico, importará na revogação da cessão concedida à qualquer tempo, sem prejuízo das penalidades administra�vas, cíveis e criminais cabíveis. 
10.1.9. Incorrerá em penalidades administra�vas, cíveis e criminais, segundo previsto na legislação brasileira, o CESSIONÁRIO, bem como seus subordinados, empregados,
prepostos ou contratados que desrespeitarem as leis ambientais vigentes, mormente pela degradação do ambiente e da flora da ins�tuição, além do come�mento de maus-tratos
ou provocação de morte a animais que compõem todo o conjunto da fauna do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí. 
10.1.10. O cessionário, bem como seus subordinados, empregados, prepostos ou contratados que descumprirem quaisquer procedimentos em relação às regras sanitárias e de



precaução para o manejo do maquinário e prestação dos serviços, a separação, a coleta sele�va ou outra modalidade de cuidados para com o lixo produzido pelo estabelecimento,
incorrerão nas penalidades administra�vas, cíveis e criminais previstas no ordenamento jurídico brasileiro. 
10.1.11. Nenhum vínculo de natureza emprega�cia terá o cessionário e/ou seus empregados com o Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí, ficando,
ainda, por conta do cessionário as despesas com taxas (aluguel de máquinas, água, energia, etc.), tributos, e demais dívidas decorrentes da u�lização do espaço ou da realização da
a�vidade e serviços. 
10.1.12. A lanchonete deverá ser provida de todos os equipamentos compa�veis com a prestação dos serviços a que se propõe. A adaptação dos espaços e instalação de tais
equipamentos será em absoluta conformidade com as normas sanitárias em vigor, de exclusiva responsabilidade do Cessionário. 
10.1.13. Só poderão ser efetuadas benfeitorias e serviços no imóvel, a par�r de prévia e escrita autorização do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí,
e de acordo com as normas e orientações da ins�tuição, sendo que: a execução das benfeitorias e instalações deverá ser supervisionada pelo Campus Professor Barros Araújo da
Universidade Estadual do Piauí e as benfeitorias e instalações realizadas no espaço �sico objeto da cessão ficarão defini�vamente incorporadas ao patrimônio da UESPI, sem direito
de apropriação ou de indenização ao cessionário. 
10.1.14. A conservação e manutenção do bem imóvel ficará por conta dos cessionários, resguardada a ciência e fiscalização do Campus Professor Barros Araújo da Universidade
Estadual do Piauí na execução dos serviços. 
10.1.15. O cessionário responderá, civil e criminalmente, pelos prejuízos causados ao imóvel, ou aos servidores do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do
Piauí, a que der causa, ou pelos danos causados por seus subordinados, empregados, prepostos ou contratados. 
10.1.16. O cessionário compromete-se ainda a: 
10.1.17. Assegurar o acesso ao espaço objeto desta cessão aos servidores do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí, no exercício da fiscalização do
contrato, bem como aos servidores das en�dades de fiscalização; 
10.1.18. Não deixar expostos no local, caixas, embalagens ou quaisquer outros objetos que comprometam a boa aparência do local; 
10.1.19. Não afixar, e não permi�r que sejam afixados, cartazes, folders, ou qualquer �po de propaganda nas paredes externas do espaço objeto desta cessão. 
10.1.20. A contratada deverá proceder com aprovação no corpo de bombeiros, licenciamento ambiental e plano de gerenciamento de resíduos, sendo este úl�mo, em consonância
com a polí�ca de educação ambiental desenvolvida pela Ins�tuição. 
10.1.21. Os funcionários da permissionária deverão par�cipar de pelo menos um treinamento anual de boas prá�cas de educação ambiental, devendo apresentar cer�ficado de
par�cipação ao fiscal do contrato. 
10.1.22. Os Cessionários devem apresentar Manual de Boas Prá�cas e procedimentos operacionais padronizados (POPs), conforme legislação vigente, em especial a RDC nº
216/2014.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada (CESSIONÁRIO), de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
11.3. No�ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução do serviços, fixando prazo para a sua
correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
11.4. Não pra�car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
11.4.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 
11.4.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
11.4.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a u�lização destes em a�vidades dis�ntas daquelas previstas no objeto da contratação
e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 
11.4.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en�dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens. 
11.5. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 
11.6. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
11.7. Cien�ficar o órgão de representação judicial da Procuradoria-Geral do Estado para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
11.8. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções
técnicas após o recebimento do serviço e no�ficações expedidas; 
11.9. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
11.10. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de
segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan�dade mínimas especificadas neste Termo
de Referência e em sua proposta; 
12.2. Reparar, corrigir, remover ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à en�dade estadual, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos; 
12.4. U�lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
12.5. Vedar a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante,
nos termos do ar�go 7°do Decreto n° 7.203, de 2010; 
12.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade rela�va à Seguridade Social; 2) cer�dão
conjunta rela�va aos tributos federais e à Dívida A�va da União; 3) cer�dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicílio ou
sede do contratado; 4) Cer�dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017; 
12.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
12.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan�ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos rela�vos à execução do empreendimento. 
12.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a�vidade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas
ou bens de terceiros. 
12.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
12.11. Promover a organização técnica e administra�va dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram
este Termo de Referência, no prazo determinado. 
12.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per�nente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
12.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante (CEDENTE), para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos execu�vos que fujam às especificações do
memorial descri�vo. 
12.14. Não permi�r a u�lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi� r a u�lização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
12.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
12.16. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 
12.17. Guardar sigilo sobre todas as informações ob�das em decorrência do cumprimento do contrato; 
12.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quan�ta�vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan�ta�vo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
sa�sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante(CEDENTE); 
12.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro�nas estabelecidos, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;



13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto licitatório. 

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à con�nuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produ�vidade efe�vamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais
previstos no § 1º do ar�go 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u�lizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respec�vas quan�dades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso. 
15.3. O representante da Contratante(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. 
15.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada(Cessionaria) ensejará a aplicação de sanções administra�vas, previstas
neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar�gos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.5. As a�vidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preven�va, ro�neira e sistemá�ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a dis�nção dessas a�vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 
15.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto. 
15.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para
requerer à CONTRATADA(CESSIONARIA) a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
15.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA(CESSIONARIA) a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizada. 
15.9. Em hipótese alguma, será admi�do que a própria CONTRATADA(CESSIONARIA) materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
15.10. A CONTRATADA(CESSIONARIA) poderá apresentar jus�fica�va para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 
15.11. Na hipótese de comportamento con�nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA(CESSIONARIA) de acordo com as regras previstas neste
Termo de Referência. 
15.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestação dos serviços. 
15.13. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes ro�nas: 
15.14. 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 CONTRATANTE(CEDENTE), especialmente designados, 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. 
15.15. O representante da CONTRATANTE(CEDENTE) deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
15.16. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 
15.17. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art.
47 e no ANEXO V, item2.6, i, ambos da IN nº 05/2017. 
15.18. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e u�lizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no
Anexo VIII, ou outro instrumento subs�tuto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA(CESSIONARIA): 
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as a�vidades CONTRATADA(CESSIONARIA); ou 
b) deixar de u�lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizá-los com qualidade ou quan�dade inferior à demandada. 
15.19. A u�lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 
15.20. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para
requerer à CONTRATADA(CESSIONARIA) a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
15.21. Em hipótese alguma, será admi� do que a própria CONTRATADA(CESSIONARIA) materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
15.22. A CONTRATADA(CESSIONARIA) poderá apresentar jus�fica�va para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 
15.23. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produ�vidade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade
responsável para que esta promova a adequação contratual à produ�vidade efe�vamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.24. A conformidade do material a ser u�lizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA(CESSIONARIA) que contenha sua
relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respec�vas quan�dades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso. 
15.25. O representante da CONTRATANTE(CEDENTE) deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.26. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA(CESSIONARIA) ensejará a aplicação de sanções administra�vas,
previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar�gos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.27. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA(CESSIONARIA), inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE(CEDENTE) ou de seus agentes e prepostos, de conformidade como art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
15.28. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execução do objeto e, se for ocaso, poderá u�lizar o Instrumento de Medição de Resultado (IMR),
conforme modelo previsto no Anexo V-B, ou outro instrumento subs�tuto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA(CESSIONARIA): 
15.29. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as a�vidades de CONTRATADA(CESSIONARIA); ou 
15.30. deixar de u�lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizá-los com qualidade ou quan�dade inferior à demandada. 
15.31. A u�lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 
15.32. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a
sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA(CESSIONARIA) a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
15.33. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA(CESSIONARIA) a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho
e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
15.34. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada. 
15.35. A CONTRATADA(CESSIONARIA) poderá apresentar jus�fica�va para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 
15.36. Na hipótese de comportamento con�nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA(CESSIONARIA) de acordo comas regras previstas no ato
convocatório. 
15.37. É vedada a atribuição à CONTRATADA(CESSIONARIA) da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 
15.38. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for
o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA(CESSIONARIA), registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
15.39. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for per�nente à



contratação. 
15.40. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA(CESSIONARIA), inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE(CEDENTE) ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

16. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

16.1. A avaliação da execução do objeto u�lizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA(CESSIONARIA): 
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as a�vidades contratadas; ou 
b) deixar de u�lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u�lizá-los com qualidade ou quan�dade inferior à demandada. 
16.1.1. A u�lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 
16.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 
16.3. A comunicação entre a CONTRATANTE(CEDENTE) e a CONTRATADA(CESSIONARIA) será realizada: por meio eletrônico, via e-mail; por telefone e via correspondência. 
16.4. O cessionário deverá depositar/transferir em Conta Corrente da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI, Banco do Brasil, C/C 7286-9 - Agência nº 3791-5,
até o 10° (décimo) dia ú�l do mês subsequente, sob orientação e controle do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí. 
16.5. Os comprovantes de recolhimento deverão ser apresentados ao fiscal do contrato até o décimo dia ú�l do mês subsequente ao vencido, podendo ser disponibilizado meios
eletrônicos de envio da referida documentação à critério da Fiscalização. 
16.6. O não pagamento na data es�pulada sujeitará a CONTRATADA(CESSIONARIA) ao pagamento de juros de mercado, conforme índice da taxa SELIC, e multa de 2%.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

17.1. O depósito/transferência deve considerar os termos abaixo. 
17.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA(CESSIONARIA) deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da
obrigação contratual; 
17.3. O recebimento será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 
17.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 
17.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a par�r do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 
17.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução
do contrato, em relação à fiscalização técnica e administra�va e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento
defini�vo. 
17.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úl�mo. 
17.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempes�vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
provisório no dia do esgotamento do prazo. 
17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par� r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento defini�vo, ato que concre�za
o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 
17.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O cessionário deverá depositar/transferir em Conta Corrente da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI, Banco do Brasil, C/C 7286-9 - Agência nº 3791-5,
até o 10° (décimo) dia ú�l do mês subsequente, sob orientação e controle do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí. 
18.2. Os comprovantes de recolhimento deverão ser apresentados ao fiscal do contrato até o décimo dia ú�l do mês subsequente ao vencido, podendo ser disponibilizado meios
eletrônicos de envio da referida documentação à critério da Fiscalização. 
18.3. O não pagamento na data es�pulada sujeitará a CONTRATADA(CESSIONARIA) ao pagamento de juros de mercado, conforme índice da taxa SELIC, e multa de 2%. 
18.4. O prazo para pagamento à CONTRATANTE e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.

19. REAJUSTE 

19.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a par�r da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do índice do IGP-M/FGV; 
19.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a par�r dos efeitos financeiros do úl�mo reajuste. 
19.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE(CEDENTE) pagará à CONTRATADA(CESSIONARIA) a importância calculada pela úl�ma
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini�vo. 
19.4. Nas aferições finais, o índice u�lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini�vo. 
19.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex�nto ou de qualquer forma não possa mais ser u�lizado, será adotado, em subs�tuição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor. 
19.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs�tuto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
adi�vo. 
19.7. O reajuste será realizado por apos�lamento.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administra�va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 
a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; ou 
e) cometer fraude fiscal. 
20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA(CESSIONARIA) as seguintes sanções: 
i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significa�vos para o serviço contratado; 
ii) Multa de: 
(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou
de inexecução parcial da obrigação assumida;
(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas1 e 2, abaixo; e 
(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garan�a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE(CEDENTE) a promover a rescisão do contrato; 
(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en�dade ou unidade administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos; 
iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en�dades do Estado, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 
v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os mo�vos 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; 
20.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra�va neste Termo
de Referência. 
20.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
20.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e2:



TABELA 01  
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

 

TABELA 02 
 

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permi�r situação que crie a possibilidade de causar dano �sico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 05

2 Suspender ou interromper, salvo mo�vo de força, maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02

5 Re�rar funcionários ou encarregados do serviço, durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 03

 Para os itens a seguir, deixar de:  

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 01

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

8 Subs�tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 01

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente no�ficada pelo órgão fiscalizador, por
item e por ocorrência; 03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA 01

20.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 
20.6.1. tenham sofrido condenação defini�va por pra�car, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
20.6.2. tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação; 
20.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados. 
20.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
20.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garan�a, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida A�va do Estado e cobrados judicialmente. 
20.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente. 
20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Estado ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme ar�go 419do Código Civil. 
20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
20.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prá�ca de infração administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de
Responsabilização - PAR. 
20.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública estadual, nacional ou estrangeira nos termos da
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va. 
20.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administra�vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública resultantes de ato lesivo come�do por pessoa jurídica, com ou sem a par�cipação de agente público. 
20.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 
21.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital. 
21.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 
21.3.1. Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior que detentor de Atestado de
Responsabilidade Técnica – ART condizente com o objeto. 
21.3.2. Comprovação de ap�dão para a prestação dos serviços em caracterís�cas, quan�dades e prazos compa�veis com o objeto desta licitação, ou com o item per�nente,
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
21.3.2.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes caracterís�cas mínimas: 
21.3.2.1.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 03 anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo
obrigatoriedade de os 03 anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 
21.3.2.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a�vidade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 
21.3.2.1.3. 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. 
21.3.2.1.4. Poderá ser admi�da, para fins de comprovação de quan�ta�vo 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. 
21.3.2.1.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade 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. 
21.3.2.1.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável 
21.3.2.1.7. O atestado de vistoria poderá ser subs�tuído por declaração emi�da pelo licitante em que conste, alterna�vamente, 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 u�lizará deste para
quaisquer ques�onamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 
21.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 
21.4.1. OFERTA MENSAL MÍNIMA ACEITÁVEL: R$ 600,00 (seiscentos reais). 
21.5. O critério de julgamento da proposta será o �po maior oferta. 
21.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

22.1. O custo es�mado da outorga a �tulo precário mensal é de R$ 600,00 (seiscentos reais). 
22.2 Os preços referenciais constam na pesquisa de preços e no estudo técnico preliminar anexos a este Termo de Referência.

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

23.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente. 

ANEXOS 
ANEXO I - IMAGENS DO ESPAÇO PARA CESSÃO DE USO (4669463) 
ANEXO II - PESQUISA DE PREÇOS (4669392) 
ANEXO III - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (4669284) 

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com
fulcro no art. 9º, inciso II, do Decreto nº 5.450/2005 e art. 15 da IN nº 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar apresente decisão por força do art. 50, § 1º, da
Lei nº 9.784/1999.

 

Picos-PI, 11 de novembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MARILUSKA MACEDO LOBO DE DEUS OLIVEIRA - Matr.0170586-5, Professora, em 11/11/2022, às 12:34, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por EVANDRO ALBERTO DE SOUSA - Matr.0268431-4, Reitor, em 11/11/2022, às 19:20, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5920305 e o código CRC 17A9DA42.

 

 

Referência: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº 00089.012894/2022-71 SEI nº 5920305

Criado por rogerioagenor@pcs.uespi.br, versão 2 por rogerioagenor@pcs.uespi.br em 11/11/2022 12:24:23.

 

 

 

 

 

Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

 

Processo nº: 00089.012894/2022-71

Setor Requisitante: Campus Prof. Barros Araújo

Objeto: concessão de uso, a �tulo oneroso, de uma área de 54m² (cinquenta e quatro metros quadrados), situada nas dependências do prédio do Campus Professor Barros
Araújo da Universidade Estadual do Piauí, localizado na BR-316, KM-299, Bairro Altamira, Picos-PI, CEP: 64.602-000, des�nada à instalação e ao funcionamento dos serviços
de lanchonete/can�na e afins.

ESTUDO PRELIMINAR 

O presente estudo tem por obje�vo demonstrar a viabilidade técnica e econômica da concessão de uso, a �tulo oneroso, de uma área de 54m² (cinquenta e quatro metros
quadrados), situada nas dependências do prédio do Campus Professor Barros Araújo da Universidade Estadual do Piauí, localizado na BR-316, KM-299, Bairro Altamira, Picos-PI,
CEP: 64.602-000, des�nada à instalação e ao funcionamento de uma lanchonete/can�na, a fim de possibilitar o atendimento à demanda da comunidade acadêmica e demais
usuários, proporcionando-lhes maior conforto e comodidade, bem como fornecer informações essenciais com elementos suficientes para subsidiar a elaboração do Termo de
Referência e instrução do respec�vo processo. 

NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Disponibilização de fornecimento de serviços de lanchonete/can�na e afins para toda a comunidade acadêmica no Campus Professor Barros Araújo, que se situa em local distante
do cento da cidade, não havendo tais serviços no seu entorno. O Campus Professor Barros Araújo abriga 10 (dez) cursos de Graduação da UESPI, além do pessoal docente e
administra�vo. Possui um público de mais de 900 (novecentas) pessoas, incluindo alunos, servidores, terceirizados e público em geral que u�liza as dependências do campus nos
turnos matu�no, vesper�no e noturno.

ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES

Anteriormente �vemos uma empresa ocupando as dependências supracitadas, atendendo as nossas expecta�vas ferais quanto aos serviços de lanchonete/can�na e outros que
dizem respeito ao segmento. Contudo, devido o período pandêmico da COVID-19, �vemos o contrato rescindido. Agora, com o retorno às a�vidades presenciais, urge a

http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


necessidade de lançarmos edital de licitação para nova contratação desses serviços.  

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Disponibilização de fornecimento de serviços de lanchonete/can�na e afins para toda a comunidade acadêmica no Campus Professor Barros Araújo, que se situa em local distante
do cento da cidade, não havendo tais serviços no seu entorno. O Campus Professor Barros Araújo abriga 10 (dez) cursos de Graduação da UESPI, além do pessoal docente e
administra�vo. Resta, claro, a demanda e necessidade de tais serviços para os estudantes, servidores e colaboradores, bem como membros da comunidade externa que par�cipam
dos eventos realizados no Campus.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Requisitos Legais e Norma�vos: Para operação da solução, necessária a observância das normas rela�vas à contratação de serviços na Administração Pública Federal: Lei nº
8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Lei nº8.078/1990, Decreto Lei nº 9.760/46, Decreto nº 9.507/2018, Decreto nº 3.725/2001 e Instrução Norma�va SEGES/MP nº 5/2017. 
Requisitos de Segurança: Considerando que as informações não colocam em risco a segurança do Estado, não será necessária a classificação das informações, conforme Lei nº
12.527/2011. 
Requisitos de qualificação: Em razão da demanda, da especialidade da supracitada a�vidade comercial e, sobretudo, da necessidade de contratação de mão de obra, em que a
Concessionária deverá observar o cumprimento dos encargos de natureza trabalhista, previdenciária e tributária, faz se necessário que a licitante apresente atestado de
capacidade técnica, a fim de comprovar um mínimo de especialidade no ramo. 
Requisito temporal: O prazo de vigência da Concessão de Uso será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com
base no ar�go 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 
Requisito da disponibilidade de horário: Tendo em vista que as a�vidades do Campus Professor Barros Araújo ocorrem nos períodos matu�no, vesper�no e noturno, o horário de
funcionamento da lanchonete será de 07h30 às 21h30.

DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA DA NATUREZA CONTÍNUA DOS SERVIÇOS

O objeto da contratação se enquadra como serviço comum, para fins do disposto no ar�go 4º do Decreto10.024 de 20 de setembro de 2019, cabendo licitação na modalidade
Pregão, na sua forma eletrônica, observado o disposto na Lei nº 10.520, de 7 de julho de 2002, no Decreto no 3.555, de 8 de agosto de 2000, na Lei nº 8.666, 21 de junho de 1993,
com suas alterações. 
Os serviços a serem prestados em decorrência desta contratação enquadram-se no Decreto nº 9.507, de21 de setembro de 2018, cons�tuindo-se em serviços auxiliares,
instrumentais ou acessórios à área de competência legal da en�dade licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seus respec�vos planos de cargos. 
A prestação dos serviços não gera vínculo emprega�cio entre os empregados da Concessionária e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação.

CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE QUE DEVEM SER VEICULADAS COMO OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA

Visando a efe�va aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de concessão promovidos
pela Administração Pública, serão exigidos os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental: 
a) uso de produtos de limpeza e conservação de super�cies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
b) medidas para evitar o desperdício de água tratada; 
c) respeitar as Normas Brasileiras NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos, no que couber.

DURAÇÃO INICIAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O prazo inicial de vigência da Concessão de Uso será de 12 (doze) meses, conforme subitem "requisito temporal".

NECESSIDADE DE A CONTRATADA PROMOVER A TRANSIÇÃO CONTRATUAL COM TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E TÉCNICAS EMPREGADAS

Não se aplica ao serviço pleiteado, tendo em vista que se trata de a�vidades ro�neiras e conhecidas pelas empresas do ramo, não sendo necessária transferências de
conhecimentos entre elas, após findado o contrato.

IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE MERCADO QUE ATENDEM AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS

No âmbito da cidade de Picos-PI, é do conhecimento deste órgão que existem inúmeras empresas do ramo de serviços de lanchonete/can�na para a realização deste serviço,
nestes mesmos moldes propostos pela Administração. Sendo assim, resta evidente que a solução escolhida pelo órgão é possível de ser contratada e atendida facilmente pelo
comércio local. Ainda, em razão deste objeto ser bastante comum em contratações públicas em âmbito estadual, esta Administração considera que não haverá maiores
dificuldades no seu atendimento caso as empresas locais não tenham interesse na par�cipação. 
Em se tratando de requisitos que possam limitar a par�cipação serão apresentados dois para esta contratação, assim sendo: 
a) A necessidade da licitante realizar vistoria para conhecimento do espaço objeto da cessão onerosa de uso: esta exigência vem como forma da licitante ter conhecimento pleno
da localização do campus e suas dificuldades de fornecimento deste serviço, assim como, do espaço que será u�lizado para a prestação de serviços de lanchonete/can�na e afins, e
eventual necessidade de planejamento de infraestrutura e mobiliário da licitante para a efe�va prestação dos serviços. 
b) Comprovação de experiência na prestação dos serviços: a licitante deverá comprovar que já executou este serviço para outras en�dades públicas ou privadas, por período igual
ou superior a um ano, com caracterís�cas semelhantes ao proposto para esta licitação. 
Estes requisitos vêm como forma tanto de assegurar que a licitante tenha pleno conhecimento das instalações �sicas do espaço objeto da cessão onerosa de uso, quanto de
garan�r que a futura contratada possua condições de executar os serviços com a qualidade e experiência necessários à demanda da Administração e do público usuário destes
serviços no Campus Professor Barros Araújo.

DEFINIÇÃO DO MÉTODO PARA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Será licitada capacidade máxima de serviços de lanchonete/can�na seguindo a linha de raciocínio abaixo: 
No Campus Professor Barros Araújo há 10 cursos de Graduação com turmas divididas nos períodos matu�no, vesper�no e noturno, perfazendo o quan�ta�vo de 800 alunos. Cada
aluno, servidor ou docente pode necessitar dos serviços a serem prestados.

DESCRIÇÃO DE CADA CATEGORIA PROFISSIONAL CONFORME CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES - CBO

a) ATENDENTE DE LANCHONETE – CBO nº. 5134

LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUÇÃO A CONTRATAR.

A contratação pretendida se alinha à prerroga�va que a Administração possui para dispor da área �sica em questão, des�nando à concessão para exploração comercial dos
serviços de lanchonete/can�na no Campus Professor Barros Araújo, visando a atender à demanda da comunidade acadêmica. 
Assim, foi realizada pesquisa de mercado a fim de se estabelecer valor de referência para a contratação, conforme tabela con�da no item abaixo.

ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

INSTITUIÇÃO/CAMPUS VALOR MENSAL COBRADO PELO SERVIÇO DE LANCHONETE/CANTINA

IFPI - PICOS 900,00

UFPI - PICOS 1.500,00

R. SÁ - PICOS 900,00

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Contratação por meio de processo licitatório, de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de lanchonete/can�na na forma de concessão onerosa de uso de área �sica
situada no Campus Professor Barros Araújo, observando a legislação aplicável, para atender às necessidades da comunidade acadêmica e demais usuários.

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Considerando as caracterís�cas dos serviços a serem contratados mediante concessão onerosa de uso de área �sica para instalação de uma lanchonete/can�na, não haverá
parcelamento da solução.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU
FINANCEIROS DISPONÍVEIS



A contratação tem por obje�vo possibilitar o atendimento à demanda da comunidade acadêmica e demais usuários, rela�vamente a prestação de serviços de lanchonete/can�na,
proporcionando maior conforto e comodidade. 
O contrato não acarretará despesas para a Universidade, tendo em vista o �po de solução adotada, pela qual a contratada (concessionária) deverá pagar um valor mensal à UESPI,
em razão do uso do espaço a ser concedido.

PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Não haverá necessidade de adequação do espaço �sico des�nado à concessão de uso para funcionamento de uma lanchonete/can�na, pois o espaço já é des�nado a esta
a�vidade.

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação de concessão onerosa de uso de área �sica, des�nada à instalação e ao funcionamento de uma lanchonete/can�na no
Campus Professor Barros Araújo, mostra-se tecnicamente possível. 
Diante do exposto, entendemos ser viável a contratação da solução pretendida.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO ACESSO À INFORMAÇÃO

Sem restrições de acesso.

 

Picos-PI, 24 de junho de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO AGENOR DE SOUSA SEVERINO - Matr.0281508-7, Coordenador(a) de Núcleo de Centro Integrado, em
24/06/2022, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MARILUSKA MACEDO LOBO DE DEUS OLIVEIRA - Matr.0170586-5, Diretor(a) do Campus de Picos - UESPI, em
29/06/2022, às 11:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4669284 e o código CRC 41175587.
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ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

PROCESSO nº 00089.012894/2022-71

 

 

CONTRATO

 

 

Contrato de cessão de uso nº         /       , a �tulo oneroso, de área de imóvel que, entre si celebram o FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI, inscrita no CNPJ sob
o no, 07.471.758/0001-57 e a Empresa _____________, CNPJ nº _____________, conforme abaixo:

 

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI, inscrita no CNPJ sob o no, 07.471.758/0001-57, com sede Rua João Cabral, nº 2.231 – Pirajá – 64.002-150 – Teresina –
PI, neste ato representado por seu  reitor, Sr Dr. XXXXXXXXXXX, portador(a) da Cédula de Iden�dade nº XXXXXXXXXX, inscrito (a) no CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXX;, adiante
denominada, simplesmente, CEDENTE, e a(o) XXXX (nome completo, em caixa alta e em negrito), inscrita(o) no CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX (endereço completo, com
CEP), neste ato representada pelo seu XXXX (nome da função de�da), o(a) Senhor (a) XXXX, portador(a|) da cédula de iden�dade nº XXXX (número e órgão emissor) e inscrito(a)
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda-CPF/MF sob o nº XXXX, adiante denominada, simplesmente, CESSIONÁRIA, tendo em vista o que consta do Processo nº
23299.010871.2021-71, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

 

1.     CLÁUSULA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1.1   O presente Contrato será regido pelas leis nºs 8.666/1993 e 9.636/1998, pelo Decreto-lei nº 9.760/1946 e pelo Decreto nº 3.725/2001.

 

2.     CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1 – Este Contrato guarda inteira conformidade com o edital do pregão nº xxxxxx do qual é parte integrante – e se vincula, ainda, à Proposta da CESSIONÁRIA.

 

3.      CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

  3.1 O objeto deste Contrato é a cessão de uso, a �tulo oneroso, de uma área, medindo 54M 2 (Noventa metros quadrados), situada nas dependências do prédio da FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI, localizado na Rua João Cabral, nº 2.231 – Pirajá – 64.002-150 – Teresina – PI.

http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 3.2 A indicada cessão é des�nada à instalação e ao funcionamento de uma CANTINA/RESTAURANTE, para possibilitar o fornecimento de refeições completas e rápidas para
servidores administra�vos, docentes, alunos e visitantes do FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI – FUESPI, na conformidade das especificações constantes do TERMO
DE REFERÊNCIA, documento cons�tuinte do Anexo I do Edital.

 

4.      CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA CESSÃO DE USO

4.1  A presente cessão de uso obedecerá às condições especiais adiante elencadas:

4.1.1– Vedação de condutas e a�vidades consideradas lesivas ao meio ambiente;

 4.1.2– cumprimento das normas relacionadas com o funcionamento da a�vidade vinculada ao objeto da cessão de uso e com a u�lização do imóvel;

4.1.3– compa�bilidade do horário de funcionamento da referida a�vidade com o da  FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI;

4.1.4– exercício da citada a�vidade sem prejudicar a a�vidade-fim ou o funcionamento do nominado Órgão;

4.1.5– aprovação prévia da CEDENTE, através do nominado Órgão, para a realização de qualquer obra de adequação ao espaço �sico a ser u�lizado pela(o) CESSIONÁRIA(O);

4.1.6– precariedade da cessão, que poderá ser revogada a qualquer tempo, havendo interesse do serviço público, independentemente de indenização;

4.1.7– fiscalização periódica por parte da CEDENTE;

4.1.8– vedação de ocorrência de cessão, locação ou u�lização do imóvel para fim diverso do previsto na Cláusula Terceira deste Contrato;

4.1.9– reversão da área cons�tuinte da presente cessão de uso, ao término da vigência deste Contrato, independentemente de ato especial;

4.1.10– res�tuição da cedida área do imóvel, em perfeito estado de conservação.

 

5.    CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE

 5.1.   A CEDENTE obriga-se a:

 5.1.1 – ceder a mencionada área do imóvel à(o) CESSIONÁRIA(O), para a finalidade indicada na Cláusula Terceira deste Contrato;

5.1.2 – permi�r o acesso dos empregados da(o) CESSIONÁRIA(O) às suas dependência, para o exercício de suas a�vidades laborais;

5.1.3 – facilitar a atuação das autoridades fazendárias, sanitárias ou trabalhistas que venham a fiscalizar as obrigações legais da(o) CESSIONÁRIA(O);

  5.1.4 Não permi�r a comercialização de gêneros alimen�cios, de qualquer natureza, dentro das dependências da Ins�tuição, incluindo guaritas de vigilância e nas proximidades
da cerca de proteção. Devendo esta responsabilidade ser restrita a Concessionária, nos termos deste TERMO DE REFERÊNCIA.

 

6.     CLAÚSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(O) CESSIONÁRIA(O)

6.1.  A(o) CESSIONÁRIA(o) obriga-se a:

6.1.1 – u�lizar a área cedida, exclusivamente, na finalidade definida na Cláusula Terceira deste Contrato;

6.1.2– pagar, regularmente, os valores mensais fixados a �tulo de retribuição pela cessão de uso objeto deste Contrato;

6.1.3– obter licenças, alvarás, autorizações etc, junto às autoridades competentes, necessárias ao funcionamento da a�vidade de apoio a que a presente cessão de uso se des�na;

6.1.4– disponibilizar a CANTINA/RESTAURANTE, para atendimento dos usuários, com funcionamento nos seguintes horários:

                • LANCHONETE – segunda a sexta-feira das 07:00h às 22:00h, aos sábados, das 06:30h às 13:00h.

6.1.4.1 Em caso de evento promovido pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI aos sábados, domingos ou feriados, a Administração comunicará com
antecedência mínima de 03(três) dias à cessionária(o) o horário de funcionamento;

6.1.5– cumprir as obrigações legais rela�vas a encargos fiscais, trabalhistas, sociais, previdenciários, civis e comerciais que incidam sobre a a�vidade de apoio vinculada à
mencionada cessão de uso, eximindo a CEDENTE de quaisquer dessas responsabilidades;

6.1.6– não se u�lizar de menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
par�r de quatorze anos (Lei nº 9.854/1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002);

6.1.7– manter durante toda a vigência do Contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para definição do
seu nome como beneficiária da indicada cessão de uso do bem;

6.1.8– cumprir as disposições dos regulamentos internos da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI ;

6.1.9– não usar o nome da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI para aquisição de bens, assim como para contratar serviços;

6.1.10– arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados, dolosa ou culposamente, à CEDENTE ou a terceiros, por ação ou omissão de
seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes;

6.1.11– manter as instalações da área cedida em perfeito estado de conservação;

6.1.12– permi�r que a CEDENTE realize as ações de fiscalização da execução do Contrato, acolhendo as observações e exigências que por ela venham a ser feitas;

6.1.13– não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas.

6.1.14- Manter afixado em quadro e em local visível ao público o alvará de funcionamento.

6.1.15- A CONCESSIONÁRIA deverá seguir as orientações con�das na RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004 que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas prá�cas para serviços
de alimentação bem como a portaria CVS 06/99 da ANVISA.

6.1.16- De acordo com a Portaria interministerial nº 1.010 de 08 de maio de 2006, art.3º, inciso IV, fica restrito a comercialização no ambiente escolar de alimentos e preparações
com altos teores de gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal. Devendo haver o incen�vo ao consumo de frutas, legumes e verduras.

6.1.17- A fornecer refeições rápidas, naturais e convencionais, lanches e outros, colocando tabelas e especificando-as com discriminação, com os respec�vos preços;

6.1.18- O funcionário do caixa não poderá servir alimentos;

6.1.19- A manter os preços no mínimo 5%(cinco por cento) menor que os das lanchonetes comuns, excetuando-se os produtos tabelados por Órgão Oficial. A tabela de preços
deverá ser elaborada em Reais, não podendo sofrer qualquer �po de reajuste;

6.1.20- A não vender, sob qualquer pretexto, cigarro e/ou bebidas alcoólicas de qualquer natureza.

6.1.21- A não explorar quaisquer �pos de jogos com fins lucra�vos ou não;

6.1.22- A manter limpa as áreas internas e externas. Deverá ser feita dede�zação da can�na e restaurante a cada 06(seis) meses;

6.1.23- Higienizar as dependências internas e externas da can�na/restaurante, diariamente, quantas vezes forem necessárias, desinfetando seus pisos, ralos, telas, paredes e
janelas, ficando a higiene e limpeza do refeitório e seus mobiliários a cargo da concessionária.

6.1.24- No armazenamento de produtos/alimentos deverão ser realizados separadamente respeitando-se as devidas categorias:

    a) Alimentos secos ou não perecíveis;

    b)          Frutas;

    c) Alimentos congelados (pizzas);

    d) Leites, derivados e sobremesas a base de leite;

    e)           Produtos de limpeza devem ser armazenados separadamente dos alimentos;

    f)            Todas as latas amassadas ou enferrujadas, alimentos infestados ou fora do prazo de validade devem ser rejeitados;



 

6.1.25- Subs�tuir as borrachas das portas dos freezers e geladeiras sempre que não es�verem em perfeito estado;

6.1.26- Separar e acondicionar o lixo em três TIPOS DE VASILHAMES (orgânicos, recicláveis e aterro) em sacos apropriados. Os sacos de lixo devem ser preenchidos até 2/3 de sua
capacidade;

6.1.27- Adquirir os sacos plás�cos necessários ao acondicionamento do lixo produzido pela manipulação dos produtos e aquele gerado pelos clientes da Can�na. Os sacos devem
ter resistência, de forma que possam ser manipulados sem rompimento;

6.1.28- No caso de rompimento dos sacos, higienização do local é de inteira responsabilidade do estabelecimento;

6.1.29- Responsabilizar-se pelo acondicionamento interno e externo dos resíduos, até que sejam coletados;

6.1.30- Higienizar as caixas de água e gordura em um intervalo máximo de seis meses, devendo ser man�dos registros da operação. O reservatório de água deve ser edificado e/ou
reves�do de materiais que não comprometam a qualidade da água, conforme legislação específica. Deve estar livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos
dentre outros defeitos e em adequado estado de higiene e conservação, devendo estar devidamente tampados;

6.1.31- Exis�r um conjunto de ações eficazes e con�nuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o obje�vo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e/ou proliferação dos
mesmos. A aplicação de produtos só deve ser realizada quando adotadas todas as medidas de prevenção, só podendo ser u�lizados produtos registrados no Ministério da Saúde. E
no caso da adoção de controle químico, A CONCESSIONÀRIA deve apresentar comprovante de execução de serviço fornecido pela empresa especializada contratada, contendo as
informações estabelecidas em legislação sanitária específica.

6.1.32- A obedecer rigorosamente à legislação reguladora referente aos Serviços Contratados, às normas Secretária da Saúde e do Ministério do Trabalho e às normas sanitárias
con�das, quanto ao armazenamento de gêneros, limpeza e uniformes, sendo responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, quaisquer consequências advindas do descumprimento das
mesmas.

6.1.33- A manter os empregados, quando em serviço, devidamente uniformizados, iden�ficados, através de crachá com fotografia recente e em número suficiente para as
a�vidades realizadas, tais como preparo, atendimento, limpeza etc.

6.1.34- A afixar em lugar visível, a tabela de preços dos lanches e demais produtos, devidamente aprovado pela CONCEDENTE.

6.1.35- Não fazer uso de propagandas de qualquer natureza sob a forma de cartazes, adesivos e similares nas paredes externas e internas e portas em geral, como também, a
venda de rifas, cursos, congressos, seminários e jornadas(matrícula e inscrição) e o uso de rádios e músicas que atrapalhem os ambientes de trabalho.

6.1.36- Assumir todos os encargos quando da instalação de linha telefônica, após autorização do Departamento de Administração –DAP.

6.1.37- A CONCESSIONÁRIA manterá o padrão de qualidade dos cardápios diários com as reposições necessárias antes do término dos alimentos, de forma con�nua, de todas as
preparações, desde o início do horário estabelecido até o úl�mo usuário sair, ou término do horário de prestação dos serviços.

6.1.38- A preparação dos alimentos servidos no restaurante deverá ser realizada na cozinha do refeitório e deverá obedecer às Normas Sanitárias, abaixo:

6.1.38.1- A lavagem das frutas e verduras deverá ser feita em água corrente. Estes itens deverão ser higienizados em solução de hipoclorito, própria para alimentos, de acordo com
as instruções do fabricante.

6.1.38.2- Manter os alimentos após o preparo e até o momento final da distribuição, a uma temperatura superior a 60ºC, por no máximo 6 (seis) horas para alimentos quentes e
para alimentos frios, a temperaturas inferiores a 5ºC, para a preservação de sua qualidade sanitária;

6.1.38.3- Atentar para que os óleos e gorduras u�lizados nas frituras não sejam aqueci - dos a mais de 180ºC, ficando proibido o seu reaproveitamento;

6.1.39- A não usar as instalações e equipamentos do refeitório para produzir alimentos e serviços para outros estabelecimentos que não seja o do CONCEDENTE.

6.1.40- Não u�lizar os utensílios, mesas, balcões ou qualquer outro objeto de madeira que es�verem em contato direto com o alimento.. A CONCESSIONÁRIA deverá usar somente
utensílios de inox, acrílico transparente, porcelana, vidro ou descartáveis.

6.1.41- Os utensílios (louças, copos, talheres, etc.) deverão ser adequados aos �pos de refeições e lanches servidos, os quais deverão apresentar perfeitas condições de qualidade e
higiene.

6.1.42- A CONCESSIONÁRIA deverá atender as alterações e recomendações necessárias para o bom e fiel cumprimento do contrato, que forem feitas pela “Comissão de
Fiscalização do Restaurante” ou Direção Geral.

6.1.43- A CONCESSIONÁRIA caberá refazer ou subs�tuir, imediatamente, no todo ou em parte, os alimentos constantes do cardápio, ainda que já preparados e servidos quando
constatada qualquer irregularidade no preparo ou apresentação dos mesmos pela Comissão ou por usuário do restaurante/can�na.

6.1.44- Não será permi�da a inclusão de taxas, tais como comissões e gorjetas, nos preços da tabela, nem a sua cobrança à parte.

6.1.45- Toda e qualquer saída ou entrada de equipamentos da CONCESSIONÁRIA da sede deverá se precedida de iden�ficação e registro em livro de registro localizado na portaria
do prédio ou outra forma de controle considerada conveniente e adequada pela CONCEDENTE.

6.1.46- A CONCESSIONARIA zelará para que o seu pessoal mantenha conduta compa�vel com os princípios de decência e boa educação, urbanidade no tratamento, obedecendo
rigorosamente as normas estabelecidas pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI – FUESPI, que poderá exigir, a qualquer tempo, o imediato afastamento e a
subs�tuição, em caráter defini�vo, de qualquer empregado que julgar conveniente.

6.1.47-Manter, obrigatoriamente, sua mão-de-obra trabalhando em condições de saúde compa�vel com a prestação dos serviços e, para tanto, realizar exames médico-
laboratoriais admissional e periódico anual, em cada um de seus empregados da cozinha, e exames específicos de acordo com as normas vigentes, realizados às suas expensas, e
mantê-los obrigatoriamente na can�na/restaurante;

6.1.48– Manter funcionário afastado, em outras a�vidades, sem manipular alimentos, quando apresentar ferida, lesão, chaga ou corte nas mãos e braços, gastrenterites agudas ou
crônicas (diarreia ou disenteria), ou infecções pulmonares ou faringites;

6.1.49- A concessionaria deverá promover capacitações minimamente semestrais para todos os funcionários envolvidos no serviço prestado e todo funcionário novo deverá
receber qualificação; O programa de capacitação dos manipuladores em higiene deve ser descrito, sendo determinada a carga horária, o conteúdo programá�co e a frequência de
sua realização, mantendo-se em arquivo os registros da par�cipação nominal dos funcionários;

6.1.50- Os serviços de alimentação devem dispor de Manual de Boas Prá�cas e de Procedimentos Operacionais Padronizados – POP’s de acordo com a Portaria nº 1.428/93 do
Ministério da Saúde e demais normas per�nentes da Vigilância Sanitária adequados a execução dos serviços contratados. Esses documentos de- vem estar acessíveis aos
funcionários envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária, quando requeridos;

6.1.51- Os POP (PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS) devem conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de execução, especificando o nome, o
cargo e ou a função dos responsáveis pelas a�vidades. Devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável do estabelecimento.

6.1.52- Os serviços de alimentação devem implementar Procedimentos Operacionais Padronizados relacionados aos seguintes itens:

a) Higienização de instalações, equipamentos e móveis;

b) Controle integrado de vetores e pragas urbanas;

c) Higienização do reservatório;

d) Higiene e saúde dos manipuladores

6.1.53- Ressarcir a en�dade licitante – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI, por qualquer dano/prejuízo que vier a causar durante a execução do contrato, em
decorrência de culpa ou dolo de seus prepostos.

6.1.54- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus em- pregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus
encarregados.

6.1.55- Até o 10º dia de cada mês, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à Gerência de Administração e de Manutenção o(s) recibo(s) do(s) depósito(s) realizado(s) na conta
Corrente da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI – FUESPI, Banco Brasil CC nº 7286-9 – Agencia nº 3791-5 referente a concessão, serviços de energia elétrica e serviços
de água.

6.1.56- Ao final deste contrato, quando da entrega da área e dos equipamentos pela CONCESSIONÁRIA, a CONCEDENTE verificará o estado em que estão sendo res�tuídos,
somente aceitando alterações decorrentes do desgaste natural.



6.1.57- Em caso de rescisão deste contrato, independentemente do mo�vo que lhe der causa, a CONCESSIONÁRIA deverá re�rar todos os seus bens e equipamentos, bem como
todas as adaptações efetuadas no espaço e equipamentos, repondo-os nas mesmas condições em que encontram-se descritos no Termo.

6.1.58- A apresentar para a CONCEDENTE, até o 2º( segundo) dia ú�l anterior ao início das a�vidades do restaurante, a relação dos seus empregados que prestarão serviços, bem
como qualquer alteração e atualização.

6.1.59- A fornecer a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - FUESPI o cadastro de seus fornecedores para controle com os seguintes dados: CNPJ; NOME; ENDEREÇO E
TELEFONE(pessoa jurídica), e NOME; RG; CPF, ENDEREÇO E TELEFONE(pessoa �sica).

6.1.60- A manter atualizados durante a vigência deste contrato os documentos exigidos na habilitação e contratação.

6.1.61- A cumprir todas a condições que estão expressas no TERMO DE REFERÊNCIA, que cons�tui o Anexo I deste contrato.

7.    CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 Este Contrato terá vigência de 12(DOZE) meses, contados da data da sua assinatura.

7.2 O indicado prazo poderá ser prorrogado, a critério das partes, por igual período ou inferior, até o limite de 60 (Sessenta) meses, através de correspondentes termos adi�vos ao
Contrato, em conformidade com Art. 57, inciso II da Lei 8666/93.

 8. CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR

8.1 O valor mensal da retribuição pelo uso da área objeto da cessão ora formalizada é de XXXX (em algarismos e por extenso), a corresponder, em termos de ano, ao total de XXXX
(indicar o valor global em algarismos e por extenso).

 9. CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

9.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a par�r da data limite para a apresentação da proposta, pela
variação do índice do IGP-M/FGV;

 10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

10.1 O cessionário deverá depositar/transferir em Conta Corrente da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI – FUESPI, Banco Brasil CC nº 7286-9 – Agencia nº 3791-5, até
o 10° (décimo) dia ú�l do mês subsequente, sob orientação e controle do Campus Professor Possidônio Queiroz da Universidade Estadual do Piauí.

10.2 Os comprovantes de recolhimento deverão ser apresentados ao fiscal do contrato até o décimo dia ú�l do mês subsequente ao vencido, podendo ser disponibilizado meios
eletrônicos de envio da referida documentação à critério da Fiscalização.

10.3 O não pagamento na data es�pulada sujeitará a CESSIONÁRIA ao pagamento de juros de mercado, conforme índice da taxa SELIC, e multa de 2%.

10.4 O prazo para pagamento à CEDENTE e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital e no Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017.

 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1  A CEDENTE, através de servidor designado, acompanhará e fiscalizará a execução do presente Contrato, na conformidade do disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº
8.666/1993.

    12 CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTATIVAS

12.1 A(o) CESSIONÁRIA(O) cometerá infração administra�va se:

12.1.1– inexecutar total ou parcialmente o presente contrato;

12.1.2– comportar-se de modo inidôneo;

12.1.3– cometer fraude fiscal;

12.1.4– descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e neste Contrato.

12.2  A(o) CESSIONÁRIA(O), se cometer qualquer das infrações acima indicadas e/ou referidas, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.1.1– advertência;

12.1.2– multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;

12.1.3– suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI, pelo prazo de até 02(dois)
anos;

12.1.4– declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a(o) penalizada(o) ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

12.3  As sanções de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, acima previstas, poderão ser aplicadas, também, a empresas ou profissionais
que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993:

12.3.1– tenham sofrido condenações defini�vas por pra�carem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

12.3.2– hajam pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

12.3.3– demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

12.4 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isola- das ou, no caso das multas, cumula�vamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

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

12.6  Na aplicação da penalidade, a autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.7  O recolhimento da multa deverá ocorrer no prazo máximo de 15(Quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação da autoridade competente.

12.8  As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1 Considerar-se-á rescindido o presente Contrato, independentemente de ato especial, retornando a área do imóvel à CEDENTE, sem direito da(o) CESSIONÁRIA(O) a qualquer
indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se:

13.1.1 – vier a ser dado à área cedida u�lização diversa da que a ela foi des�nada nos termos deste Contrato;

13.1.2 – houver inobservância do prazo previsto no ato autoriza�vo da Cessão;

13.1.3– ocorrer renúncia à cessão ou se a(o) CESSIONÁRIA(A) deixar de exercer suas a�vidades específicas ou, ainda, na hipótese de sua ex�nção, liquidação ou falência;

13.1.4– houver, em qualquer época, necessidade de a CEDENTE dispôr, para seu uso, da área vinculada a este Contrato;

13.1.5– ocorrer inadimplemento de cláusula contratual;

13.2  A rescisão do Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993.

14. DAS REGRAS GERAIS

14.1 Os deveres dos funcionários quanto à é�ca profissional deverão observar os seguintes detalhes não exaus�vos:

            ▪ 4.1.1Conhecer e cumprir o regulamento da empresa;

            ▪ 14.1.2Acatar ordens e seguir a ro�na de serviço;

            ▪ 14.1.3Colaborar com os colegas para o bom andamento dos trabalhos;

            ▪ 14.1.4Cuidar da higiene e apresentação pessoal;



            ▪ 14.1.5Cuidar dos equipamentos com os quais trabalha;

            ▪ 14.1.6Procurar manter um ambiente de harmonia e amizade no local de trabalho.

14.2  A Prevenção de Acidentes de Trabalho deverá ser observada por todos os funcionários através das seguintes ações:

14.2.1 Para prevenir quedas e distensões procure:

                • Usar sempre os sapatos an�derrapantes fornecidos pela empresa;

                • U�lizar carrinhos para apoio e transporte de material pesado;

                • Ao levantar peso, pedir ajuda se necessário;

                • Conservar o piso sempre seco;

                • Para a�ngir lugares altos, usar escada devidamente apoiada, e subir e descer com cuida- do;

                • Sentar sempre em cadeiras ou bancos, nunca em mesas, bancadas ou sacarias.

14.3 Para prevenir cortes:

            ▪ Nunca colocar facas no bolso;

            ▪ Não andar com facas pela cozinha e tomar cuidado ao manuseá-las;

            ▪ Ao enxugar facas, a lâmina deve ficar para cima;

            ▪ Não colocar facas em pias cheias de água e sabão;

14.4 Para prevenir queimaduras:

            ▪ Mantenha a necessária distância de fogões, caldeirões, chapas e fornos;

            ▪ Use espátulas de cabo longo e luvas de proteção ao trabalhar na chapa e no forno;

            ▪ Conserve os cabos de panelas e de caldeirões virados para dentro da borda do fogão;

            ▪ Não transporte líquidos quentes pela cozinha;

            ▪ Não fume dentro do ambiente;

            ▪ Mantenha os líquidos inflamáveis distantes de fogões e fornos;

            ▪ Conheça a localização e maneira de u�lizar o ex�ntor de incêndio.

14.5 Para prevenir choques elétricos:

            ▪ Mantenha mãos e sapatos secos quando for manusear equipamentos elétricos;

            ▪ Não u�lize fios elétricos desencapados;

            ▪ Não faça ligações elétricas de emergência;

            ▪ Conheça a localização do quadro geral de eletricidade da cozinha.

14.6 Educação Sanitária

14.6.1 O profissional deve:

            ▪ Ves�r uniforme claro, em algodão, limpo e bem passado;

            ▪ U�lizar sapato fechado e proteção para os cabelos;

            ▪ Guardar seus pertences de uso pessoal como anéis, relógios ou bijuterias porque acumulam resíduos e podem cair sobre os alimentos;

           ▪ Lavar as mãos todas as vezes que se mudar de a�vidade durante o período de trabalho após u�lização do banheiro, após pentear ou toucar os cabelos, ao entrar na área de
preparação, após comer, fumar ou assoar o nariz e após manipular lixo ou restos de alimentos.

14.7  Higiene dos alimentos

            ▪ Não pegar alimentos com as mãos;

            ▪ Não tocar nos alimentos se as mãos es�verem feridas (pois qualquer �po de ferimento na pele é lugar ideal para mul�plicação das bactérias);

            ▪ Lavar muito bem as frutas e higienizar com produto a base de cloro as que forem ser ingeridas cruas;

            ▪ Conservar os alimentos sempre cobertos;

            ▪ Não falar, tossir ou espirrar sobre os alimentos;

            ▪ Não u�lizar alimentos que apresentem sinais de deterioração ou com prazos de validade venci- dos;

            ▪ Alimentos prontos não devem ficar expostos à temperatura ambiente (colocá-los na geladeira ou servi-los imediatamente).

14.8  Higiene dos utensílios

            ▪ Usar sempre utensílios bem lavados;

            ▪ Lavar sempre os utensílios que caíram no chão;

            ▪ U�lizar sempre espátula ou escovas próprias para re�rar restos de alimentos dos pratos sujos;

            ▪ Re�rar de uso pratos, travessas, copos lascados, trincados ou manchados;

            ▪ Não deixar os utensílios expostos à poeira.

            ▪ Higienizar os utensílios com água morna e detergente;

            ▪ Ao manipular os utensílios de cozinha, é importante evitar o contato das mãos nas partes onde serão colocados os alimentos.

14.9  Higiene do local de trabalho

14.9.1 Saneamento da can�na:

            ▪ Os latões contendo lixo deverão ser guardados o mais longe possível da cozinha, esvaziados em local apropriado e lavados diariamente. Para impedir o aparecimento de
insetos e roedores é necessário conservar tudo muito limpo (sem restos de alimentos, papéis, sacos, caixas, vassouras ou baldes sujos). Os inse�cidas somente devem ser usados
em áreas pequenas e nunca devem ser espalhados por toda a cozinha. Ao verificar mercadorias, verificar se as caixas e sacos estão livres de pestes; manter as portas e ralos
fechados; vedar aberturas no chão e paredes, manter as áreas de trabalho sem restos de alimentos;

            ▪ Conservar as latas de lixo limpas, tampadas e distantes das portas da can�na.

14.10 Manipulação dos Alimentos

14.10.1 Armazenamento

            ▪ O correto armazenamento é fundamental para que se evite o apodrecimento dos produtos alimen�cios, bolor ou infestação por insetos e roedores.

            ▪ Os alimentos devem ser armazenados separadamente por categoria.

       ▪ Os alimentos secos (como enlatados, açúcar, bolacha, café e outros produtos não perecíveis), devem ser man�dos em local limpo e desinfetado e armazenados em prateleiras
a pelo menos 30 cm de altura do solo.

            ▪ Qualquer produto derramado deve ser imediatamente limpo e a estrutura �sica deve ser completamente desinfetada semanalmente.

        ▪ Todos os produtos alimen�cios devem ser examinados, procurando-se por latas amassadas, enferrujadas, atacadas por infestação ou com o prazo de validade vencido.



          ▪ Sempre que forem acrescentados novos itens ao armazenamento, os alimentos mais velhos devem ser trazidos para a parte da frente da prateleira para serem usados
primeiramente (reduzindo-se, as- sim, o apodrecimento e desencorajando-se infestações por pragas).

            ▪ Estes alimentos devem ser completamente isolados dos produtos de limpeza.

            ▪ As frutas deverão ser adquiridas preferencialmente diariamente.

            ▪ Deve-se fazer diariamente cuidadoso exame das condições dos mesmos para se evitar apodrecimento e contaminação de outros gêneros.

Algumas frutas, como morangos e tomates, necessitam de refrigeração em geladeiras des�nadas exclusivamente a este fim. Estes devem ser armazenados em sacos plás�cos
limpos.

Os alimentos congelados exigem atenção especial. Cer�fique-se de que as borrachas de vedação de suas portas estejam em perfeito estado de conservação e com temperatura em
torno de –18°C.

            ▪ O descongelamento deve ser realizado em refrigerador 24h antes do preparo dos alimentos. O descongelamento nunca deverá se dar debaixo da água da torneira ou em
temperatura ambiente.

            ▪  Os alimentos de alto risco (derivados do leite e ovos) devem ser armazenados em refrigerador, para evitar sua contaminação por bactérias prejudiciais à saúde. A
refrigeração deve ser dar a temperatura abaixo de 4oC para retardar o desenvolvimento das bactérias mais comumente responsáveis pela intoxicação por alimentos.

    • Todos os produtos perecíveis devem ser re�rados de sua embalagem original (caixotes, caixas de papelão, etc.) imediatamente após a conferência e o recebimento.

    • Os sacos de leite devem ser lavados em água corrente e levados imediatamente à câmara frigorífica em recipientes limpos.

    ▪ Semanalmente os congeladores e refrigeradores devem ser descongelados e limpos.

    ▪ Não se deve armazenar os alimentos em latas abertas e todos os alimentos devem estar cobertos.

14.11  Pré-preparo e preparo

     ▪ Apenas a quan�dade suficiente de matéria-prima que pode ser trabalhada por vez.

     ▪ Evitar demasiada manipulação da matéria-prima.

     ▪ Lavar as frutas em água corrente e higienizá-las em solução de hipoclorito próprio para alimentos, no tempo recomendado na embalagem do produto;

    • As frutas após higienizadas deverão se embaladas em microfilme plás�co ou copos de sobre- mesa com tampa na porção solicitada;

    ▪ Higienizar as super�cies de trabalho, tábuas e utensílios antes e depois do preparo da matéria-prima.

    ▪ Todos devem lavar, muito bem, as mãos com água, sabão e bactericida antes de tocar qualquer alimento. Após lavar as mãos, passar solução de álcool iodado 0,1% ou álcool
70%.

     ▪ Não deixar os alimentos mais de ½ hora expostos em temperatura ambiente. Estes devem ficar em temperatura inferior a 4º C ou superior a 60ºC.

      ▪ U�lizar sempre os garfos, pegadores ou luvas descartáveis na manipulação dos alimentos prontos.

      ▪ Nunca u�lizar panos ou vasilhames des�nados à manipulação ou armazenagem, cocção dos alimentos para processo de limpeza.

14.12  Distribuição

      ▪ Distribuir alimentos com tempo próximo ao da preparação.

      ▪ Os alimentos nunca devem ser reaproveitados.

      ▪ Re�rar os alimentos dos balcões térmicos tão logo termine a distribuição.

14.13  Produto, Reconhecimento, Conservação e Preparo

     ▪  Ovos: Casca limpa, áspera e fosca; clara espessa e viscosa; gema centrada, redonda e firme. Refrigerado por até 15 dias. Quente, pochê, cozido, frito, ba�do, mexido,
adicionado a outras preparações.

     ▪ Leite Pasteurizado: homogêneo de cor branca, cheiro suave e caracterís�co, gosto adocicado. Em pó: pó bem solto, de cor amarelo claro, sabor caracterís�co. Líquido: após
fervura, conservar em refrigerador por 1 dia. Em Pó: embalagem fechada por até 12 meses. Em forma de bebida com café, chocolate, frutas, etc. ·

    ▪ Folhosos: Folhas frescas, tenras e limpas, sem insetos, larvas, etc. Refrigerador cobertas por plás�co, na parte menos fria por até 5 dias. Lavar em água corrente, folha por folha.
Desinfetar o tempo recomendado na embalagem do produto, em solução clorada entre 150 a 200 ppm de cloro a�vo, antes do corte. Lavar novamente em água corrente.

      ▪ Frutas: Consistência firme, sem manchas ou amassados, cor caracterís�ca. Lavar muito bem. Refrigerador, local seco, fresco e ven�lado por 7 a 10 dias.

      ▪ Produtos recomendados para desinfecção das frutas e vegetais:

-Hipoclor (Lever);

-Sumaveg (Lever);

-Aquatabs (Bayer);

- Microlar (Ecolab);

-Água Sanitária

 

 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS

15.1  Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá mo�vadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1Será providenciada, pela CEDENTE, a publicação, resumida, deste instrumento de contrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias, contado do quinto dia ú�l
do mês seguinte ao da sua assinatura, correndo as despesas por conta daquela.

 17. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO

17.1  Fica eleito o foro da Comarca de Teresina (PI), como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contrato.

 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02(duas) vias, de igual teor e forma, para
um só efeito, na presença de 02(duas) testemunhas, abaixo iden�ficadas e assinadas.

 

 

Teresina , XXXX de XXXX de XXX

 

 

Representante da CEDENTE                                           Representante da(o) CESSIONÁRIA(O)

 

 

Nome: Iden�dade nº                                                          Nome: Iden�dade nº

Testemunha                                                                        Testemunha

 



 

 

 

 

 ANEXO III

TERMO DE VISTORIA

 

PROCESSO: _______________ 

PREGÃO ELETRÔNICO   xxx  /xxxxxx

 

Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitações do FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI - FUESPI, atesta, para fins de par�cipação  do processo
licitatório acima iden�ficado, que a Empresa ...................................................., CNPJ nº.................. realizou a VISTORIA OBRIGATÓRIA para conhecimento da infraestrutura
ins�tucional, local de realização dos serviços objeto do processo licita- tório de PREGÃO ELETRÔNICO nº xx/xxxx, protocolo nº xxxxxxxxxxxx, às          horas do dia       /       /       , com
o acompanhamento do servidor(a) Sr.(a)_______________________________________.

 

 

 

 

LOCAL,______ de ___________________ de 2022

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Presidente CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA

 

PROCESSO: 00089.012894/2022-71

PREGÃO ELETRÔNICO 16/2022

 

 

 

 

ITEM

 

ESPECIFICAÇÃO

 

VALOR MENSAL DE LOCAÇÃO

R$

 

 

01

Concessão de uso, para Pessoas Jurídica, de espaço �sico com área interna de xxxxxxx, des�nado à exploração de serviços de LANCHONETE no XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  - FUESPI –
CAMPUS XXXXXXXXXX, conforme condições do edital e anexos do Pregão Eletrônico xx/xxxx.

 

 

Validade da Proposta: (mínimo de 60 dias) Empresa.......................................................

 

 

.....................................................................

 

Nome do Declarante

N° Carteira Iden�dade e CPF

 

 

 

LOCAL, ____de___________de 2022.



 

 

 

 

 

ANEXO V

PROCESSO: 00089.012894/2022-71

PREGÃO ELETRÔNICO 16/2022

 

RESOLUÇÃO ANVISA – RDC Nº 216, DE 15/09/2004

 

Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Prá�cas para Serviços de Alimentação. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovado pelo Decreto n.º 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o art.8º, inciso IV, do
Regimento Interno aprovado pela Portaria nº 593 de 25 de agosto de 2000, em reunião realizada em 13 de setembro de 2004, considerando a necessidade de constante
aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos visando a proteção à saúde da população; Considerando a necessidade de harmonização da ação de
inspeção sanitária em serviços de alimentação; Considerando a necessidade de elaboração de requisitos higiênico-sanitários gerais para serviços de alimentação aplicáveis em todo
território nacional; adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico de Boas Prá�cas para Serviços de Alimentação.

Art. 2º A presente Resolução pode ser complementada pelos órgãos de vigilância sanitária estaduais, distrital e municipais visando abranger requisitos inerentes às realidades
locais e promover a melhoria das condições higiênico-sanitárias dos serviços de alimentação.

Art. 3º Os estabelecimentos têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação, para se adequarem ao Regulamento Técnico constante do Anexo I desta
Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Resolução CNNPA nº 16, publicada no Diário Oficial da União em 28 de junho de 1978.

Art. 6º A inobservância ou desobediência ao disposto na presente Resolução configura infração de natureza sanitária, na forma da Lei n° 6437, de 20 de agosto de 1977, sujeitando
o infrator às penalidades previstas nesse diploma legal.

Art. 7º O atendimento aos padrões sanitários estabelecidos por este Regulamento Técnico não isenta os serviços de alimentação dos serviços de saúde do cumprimento dos
demais instrumentos norma�vos aplicáveis. (Art. Incluído pela RDC 216/2014)

 

CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES

 

 

ANEXO VI 

REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

 

PROCESSO: 00089.012894/2022-71

PREGÃO ELETRÔNICO  16/2022

 

    1 - ALCANCE

        1.1. Obje�vo

Estabelecer procedimentos de Boas Prá�cas para serviços de alimentação a fim de garan�r as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado.

        1.2. Âmbito de Aplicação: Aplica-se aos serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes a�vidades: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento,
distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como can�nas, bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas
ins�tucionais, unidades de alimentação e nutrição dos serviços de saúde, delicatéssens, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, ro�sserias e congêneres. Excluem-se deste
Regulamento os lactários, as unidades de Terapia de Nutrição Enteral - TNE, os bancos de leite humano e os estabelecimentos industriais abrangidos no âmbito do Regulamento
Técnico sobre as Condições Higiênico Sanitárias e de Boas Prá�cas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. (Nova redação dada pela CP
40/2014)

    2- DEFINIÇÕES

Para efeito deste Regulamento, considera-se:

        2.1 Alimentos preparados: são alimentos manipulados e preparados em serviços de alimentação, expostos à venda embalados ou não, subdividindo-se em três categorias:

    a) Alimentos cozidos, man�dos quentes e expostos ao consumo;

    b) Alimentos cozidos, man�dos refrigerados, congelados ou à temperatura ambiente, que necessitam ou não de aquecimento antes do consumo;

    c) Alimentos crus, man�dos refrigerados ou à temperatura ambiente, expostos ao consumo.

        2.2 An�ssepsia: operação que visa a redução de microrganismos presentes na pele em níveis seguros, durante a lavagem das mãos com sabonete an�ssép�co ou por uso de
agente an�ssép�co após a lavagem e secagem das mãos.

        2.3 Boas Prá�cas: procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garan�r a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a
legislação sanitária.

        2.4 Contaminantes: substâncias ou agentes de origem biológica, química ou �sica, estranhos ao alimento, que sejam considerados nocivos à saúde humana ou que
comprometam a sua integridade.

        2.5 Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas: sistema que incorpora ações preven�vas e corre�vas des�nadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação
de vetores e pragas urbanas que comprometam a qualidade higiênico sanitária do alimento.

        2.6 Desinfecção: operação de redução, por método �sico e ou agente químico, do número de microrganismos em nível que não comprometa a qualidade higiênicosanitária do
alimento.

        2.7 Higienização: operação que compreende duas etapas, a limpeza e a desinfecção.

        2.8 Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, tais como terra, poeira, gordura e outras sujidades.

        2.9 Manipulação de alimentos: operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e entrega ao consumo do alimento preparado, envolvendo as etapas de preparação,
embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda.

        2.10 Manipuladores de alimentos: qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra em contato direto ou indireto com o alimento.

        2.11 Manual de Boas Prá�cas: documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edi�cios, a
manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a
capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garan�a de qualidade do alimento preparado.



        2.12 Medida de controle: procedimento adotado com o obje�vo de prevenir, reduzir a um nível aceitável ou eliminar um agente �sico, químico ou biológico que comprometa a
qualidade higiênico-sanitária do alimento.

        2.13 Produtos perecíveis: produtos alimen�cios, alimentos “in natura”, produtos semipreparados ou produtos preparados para o consumo que, pela sua natureza ou
composição, necessitam de condições especiais de temperatura para sua conservação.

        2.14 Registro: consiste de anotação em planilha e ou documento, apresentando data e iden�ficação do funcionário responsável pelo seu preenchimento.

        2.15 Resíduos: materiais a serem descartados, oriundos da área de preparação e das demais áreas do serviço de alimentação.

        2.16 Saneantes: substâncias ou preparações des�nadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes cole�vos e/ou públicos, em lugares de uso
comum e no tratamento de água.

        2.17 Serviço de alimentação: estabelecimento onde o alimento é manipulado, preparado, armazenado e ou exposto à venda, podendo ou não ser consumido no local.

        2.18 Procedimento Operacional Padronizado - POP: procedimento escrito de forma obje�va que estabelece instruções seqüenciais para a realização de operações ro�neiras e
específicas na manipulação de alimentos.
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        4.1 EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

            4.1.1 A edificação e as instalações devem ser projetadas de forma a possibilitar um fluxo ordenado e sem cruzamentos em todas as etapas da preparação de alimentos e a
facilitar as operações de manutenção, limpeza e, quando for o caso, desinfecção. O acesso às instalações deve ser controlado e independente, não comum a outros usos.

            4.1.2 O dimensionamento da edificação e das instalações deve ser compa�vel com todas as operações. Deve exis�r separação entre as diferentes a�vidades por meios
�sicos ou por outros meios eficazes de forma a evitar a contaminação cruzada.

            4.1.3 As instalações �sicas como piso, parede e teto devem possuir reves�mento liso, impermeável e lavável. Devem ser man�dos íntegros, conservados, livres de
rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos, dentre outros e não devem transmi�r contaminantes aos alimentos.

            4.1.4 As portas e as janelas devem ser man�das ajustadas aos batentes. As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento
automá�co. As aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem ser providas de

telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas. As telas devem ser removíveis para facilitar a limpeza periódica.

            4.1.5 As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com rede de esgoto ou fossa sép�ca. Quando presentes, os ralos devem ser sifonados e as
grelhas devem possuir disposi�vo que permitam seu fechamento.

            4.1.6 As caixas de gordura e de esgoto devem possuir dimensão compa�vel ao volume de resíduos, devendo estar localizadas fora da área de preparação e armazenamento
de alimentos e apresentar adequado estado de conservação e funcionamento.

            4.1.7 As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, não sendo permi�da a presença de animais.

 

            4.1.8 A iluminação da área de preparação deve proporcionar a visualização de forma que as a�vidades sejam realizadas sem comprometer a higiene e as caracterís�cas
sensoriais dos alimentos. As luminárias localizadas sobre a área de preparação dos alimentos devem ser apropriadas e estar protegidas contra explosão e quedas acidentais.

            4.1.9 As instalações elétricas devem estar embu�das ou protegidas em tubulações externas e íntegras de tal forma a permi�r a higienização dos ambientes.

            4.1.10 A ven�lação deve garan�r a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaça, pós, par�culas em suspensão, condensação de vapores
dentre outros que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. O fluxo de ar não deve incidir diretamente sobre os alimentos.

            4.1.11 Os equipamentos e os filtros para clima�zação devem estar conservados. A limpeza dos componentes do sistema de clima�zação, a troca de filtros e a manutenção
programada e periódica destes equipamentos devem ser registradas e realizadas conforme legislação específica.

            4.1.12 As instalações sanitárias e os ves�ários não devem se comunicar diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, devendo ser
man�dos organizados e em adequado estado de conservação. As portas externas devem ser dotadas de fechamento automá�co.



            4.1.13 As instalações sanitárias devem possuir lavatórios e estar supridas de produtos des�nados à higiene pessoal tais como papel higiênico, sabonete líquido inodoro
an�ssép�co ou sabonete líquido inodoro e produto an�ssép�co e toalhas de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro para secagem das mãos. Os coletores dos
resíduos devem ser dotados de tampa e acionados sem contato manual.

            4.1.14 Devem exis�r lavatórios exclusivos para a higiene das mãos na área de manipulação, em posições estratégicas em relação ao fluxo de preparo dos alimentos e em
número suficiente de modo a atender toda a área de preparação. Os lavatórios devem possuir sabonete líquido inodoro an�-sép�co ou sabonete líquido inodoro e produto
an�ssép�co, toalhas de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro de secagem das mãos e coletor de papel, acionado sem contato manual.

            4.1.15 Os equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com alimentos devem ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores, nem sabores
aos mesmos, conforme estabelecido em legislação específica. Devem ser man�dos em adequado estado de conservação e ser resistentes à corrosão e a repe�das operações de
limpeza e desinfecção.

            4.1.16 Devem ser realizadas manutenção programada e periódica dos equipamentos e utensílios e calibração dos instrumentos ou equipamentos de medição, mantendo
registro da realização dessas operações.

            4.1.17 As super�cies dos equipamentos, móveis e utensílios u�lizados na preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda dos
alimentos devem ser lisas, impermeáveis, laváveis e estar isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos e serem
fontes de contaminação dos alimentos.

        4.2 HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

            4.2.1 As instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser man�dos em condições higiênicosanitárias apropriadas. As operações de higienização devem ser
realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e com freqüência que garanta a manutenção dessas condições e minimize o risco de contaminação do alimento.

            4.2.2 As caixas de gordura devem ser periodicamente limpas. O descarte dos resíduos deve atender ao disposto em legislação específica.

            4.2.3 As operações de limpeza e, se for o caso, de desinfecção das instalações e equipamentos, quando não forem realizadas ro�neiramente, devem ser registradas.

            4.2.4 A área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Devem ser tomadas precauções
para impedir a contaminação dos alimentos causada por produtos saneantes, pela suspensão de par�culas e pela formação de aerossóis. Substâncias odorizantes e ou
desodorantes em quaisquer das suas formas não devem ser u�lizadas nas áreas de preparação e armazenamento dos alimentos.

            4.2.5 Os produtos saneantes u�lizados devem estar regularizados pelo Ministério da Saúde. A diluição, o tempo de contato e modo de uso/aplicação dos produtos saneantes
devem obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante. Os produtos saneantes devem ser iden�ficados e guardados em local reservado para essa finalidade.

            4.2.6 Os utensílios e equipamentos u�lizados na higienização devem ser próprios para a a�vidade e estar conservados, limpos e disponíveis em número suficiente e
guardados em local reservado para essa finalidade. Os utensílios u�lizados na higienização de instalações devem ser dis�ntos daqueles usados para higienização das partes dos
equipamentos e utensílios que entrem em contato com o alimento.

            4.2.7 Os funcionários responsáveis pela a�vidade de higienização das instalações sanitárias devem u�lizar uniformes apropriados e diferenciados daqueles u�lizados na
manipulação de alimentos.

        4.3 Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas

            4.3.1 A edificação, as instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser livres de vetores e pragas urbanas. Deve exis�r um conjunto de ações eficazes e
con�nuas de controle de vetores e pragas urbanas, com o obje�vo de impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou proliferação dos mesmos.

            4.3.2 Quando as medidas de prevenção adotadas não forem eficazes, o controle químico deve ser empregado e executado por empresa especializada, conforme legislação
específica, com produtos desinfetantes regularizados pelo Ministério da Saúde.

            4.3.3 Quando da aplicação do controle químico, a empresa especializada deve estabelecer procedimentos pré e pós-tratamento a fim de evitar a contaminação dos
alimentos, equipamentos e utensílios. Quando aplicável, os equipamentos e os utensílios, antes de serem reu�lizados, devem ser higienizados para a remoção dos resíduos de
produtos desinfetantes.

 

        4.4 Abastecimento de água

            4.4.1 Deve ser u�lizada somente água potável para manipulação de alimentos. Quando u�lizada solução alterna�va de abastecimento de água, a potabilidade deve ser
atestada semestralmente mediante laudos laboratoriais, sem prejuízo de outras exigências previstas em legislação específica.

            4.4.2 O gelo para u�lização em alimentos deve ser fabricado a par�r de água potável, man�do em condição higiênico-sanitária que evite sua contaminação.

            4.4.3 O vapor, quando u�lizado em contato direto com alimentos ou com super�cies que entrem em contato com alimentos, deve ser produzido a par�r de água potável e
não pode representar fonte de contaminação.

            4.4.4 O reservatório de água deve ser edificado e ou reves�do de materiais que não comprometam a qualidade da água, conforme legislação específica. Deve estar livre de
rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos dentre outros defeitos e em adequado estado de higiene e conservação, devendo estar devidamente tampado. O
reservatório de água deve ser higienizado, em um intervalo máximo de seis meses, devendo ser man�dos registros da operação.

        4.5 manejo dos resíduos

            4.5.1 O estabelecimento deve dispor de recipientes iden�ficados e íntegros, de fácil higienização e transporte, em número e capacidade suficientes para conter os resíduos.

            4.5.2 Os coletores u�lizados para deposição dos resíduos das áreas de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotados de tampas acionadas sem contato
manual.

            4.5.3 Os resíduos devem ser frequentemente coletados e estocados em local fechado e isolado da área de preparação e armazenamento dos alimentos, de forma a evitar
focos de contaminação e atração de vetores e pragas urbanas.

        4.6 manipuladores

            4.6.1 O controle da saúde dos manipuladores deve ser registrado e realizado de acordo com a legislação específica.

            4.6.2 Os manipuladores que apresentarem lesões e ou sintomas de enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos devem ser
afastados da a�vidade de preparação de alimentos enquanto persis�rem essas condições de saúde.

            4.6.3 Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compa�veis à a�vidade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados, no
mínimo, diariamente e usados exclusivamente nas dependências internas do estabelecimento. As roupas e os objetos pessoais devem ser guardados em local específico e
reservado para esse fim.

            4.6.4 Os manipuladores devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho, antes e após manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço, após tocar
materiais contaminados, após usar os sanitários e sempre que se fizer necessário. Devem ser afixados cartazes de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem e an�-
sepsia das mãos e demais hábitos de higiene, em locais de fácil visualização, inclusive nas instalações sanitárias e lavatórios.

            4.6.5 Os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou pra�car outros atos que possam
contaminar o alimento, durante o desempenho das a�vidades.

            4.6.6 Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim, não sendo permi�do o uso de barba. As
unhas devem estar curtas e sem esmalte ou base. Durante a manipulação, devem ser re�rados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem.

            4.6.7 Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em doenças
transmi�das por alimentos. A capacitação deve ser comprovada mediante documentação.

            4.6.8 Os visitantes devem cumprir os requisitos de higiene e de saúde estabelecidos para os manipuladores.

        4.7 Matérias-primas, ingredientes e embalagens.

            4.7.1 Os serviços de alimentação devem especificar os critérios para avaliação e seleção dos fornecedores de matérias-primas, ingredientes e embalagens. O transporte
desses insumos deve ser realizado em condições adequadas de higiene e conservação.

            4.7.2 A recepção das matérias-primas, dos ingredientes e das embalagens deve ser realizada em área protegida e limpa. Devem ser adotadas medidas para evitar que esses
insumos contaminem o alimento preparado.



            4.7.3 As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser subme�dos à inspeção e aprovados na recepção. As embalagens primárias das matérias-primas e dos
ingredientes devem estar íntegras. A temperatura das matérias-primas e ingredientes que necessitem de condições especiais de conservação deve ser verificada nas etapas de
recepção e de armazenamento.

            4.7.4 Os lotes das matérias-primas, dos ingredientes ou das embalagens reprovados ou com prazos de validade vencidos devem ser imediatamente devolvidos ao
fornecedor e, na impossibilidade, devem ser devidamente iden�ficados e armazenados separadamente. Deve ser determinada a des�nação final dos mesmos.

            4.7.5 As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados em local limpo e organizado, de forma a garan�r proteção contra contaminantes. Devem
estar adequadamente acondicionados e iden�ficados, sendo que sua u�lização deve respeitar o prazo de validade. Para os alimentos dispensados da obrigatoriedade da indicação
do prazo de validade, deve ser observada a ordem de entrada dos mesmos.

            4.7.6 As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados sobre paletes, estrados e ou prateleiras, respeitando-se o espaçamento mínimo
necessário para garan�r adequada ven�lação, limpeza e, quando for o caso, desinfecção do local. Os paletes, estrados e ou prateleiras devem ser de material liso, resistente,
impermeável e lavável.

        4.8 PREPARAÇÃO DO ALIMENTO

            4.8.1 As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens u�lizados para preparação do alimento devem estar em condições higiênico-sanitárias adequadas e em
conformidade com a legislação específica.

            4.8.2 O quan�ta�vo de funcionários, equipamentos, móveis e ou utensílios disponíveis devem ser compa�veis com volume, diversidade e complexidade das preparações
alimen�cias.

            4.8.3 Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada. Deve-se evitar o contato direto ou indireto
entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo.

            4.8.4 Os funcionários que manipulam alimentos crus devem realizar a lavagem e a an�ssepsia das mãos antes de manusear alimentos preparados.

            4.8.5 As matérias-primas e os ingredientes caracterizados como produtos perecíveis devem ser expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo necessário
para a preparação do alimento, a fim de não comprometer a qualidade higiênico sanitária do alimento preparado.

            4.8.6 Quando as matérias-primas e os ingredientes não forem u�lizados em sua totalidade, devem ser adequadamente acondicionados e iden�ficados com, no mínimo, as
seguintes informações: designação do produto, data de fracionamento e prazo de validade após a abertura ou re�rada da embalagem original.

            4.8.7 Quando aplicável, antes de iniciar a preparação dos alimentos, deve-se proceder à adequada limpeza das embalagens primárias das matérias-primas e dos
ingredientes, minimizando o risco de contaminação.

            4.8.8 O tratamento térmico deve garan�r que todas as partes do alimento a�njam a temperatura de, no mínimo, 70ºC (setenta graus Celsius). Temperaturas inferiores
podem ser u�lizadas no tratamento térmico desde que as combinações de tempo e temperatura sejam suficientes para assegurar a qualidade higiênicosanitária dos alimentos.

            4.8.9 A eficácia do tratamento térmico deve ser avaliada pela verificação da temperatura e do tempo u�lizados e, quando aplicável, pelas mudanças na textura e cor na
parte central do alimento.

            4.8.10 Para os alimentos que forem subme�dos à fritura, além dos controles estabelecidos para um tratamento térmico, deve-se ins�tuir medidas que garantam que o óleo
e a gordura u�lizados não cons�tuam uma fonte de contaminação química do alimento preparado.

            4.8.11 Os óleos e gorduras u�lizados devem ser aquecidos a temperaturas não superiores a 180ºC (cento e oitenta graus Celsius), sendo subs�tuídos imediatamente sempre
que houver alteração evidente das caracterís�cas �sico-químicas ou sensoriais, tais como aroma e sabor, e formação intensa de espuma e fumaça.

            4.8.12 Para os alimentos congelados, antes do tratamento térmico, deve-se proceder ao descongelamento, a fim de garan�r adequada penetração do calor. Excetuam-se os
casos em que o fabricante do alimento recomenda que o mesmo seja subme�do ao tratamento térmico ainda congelado, devendo ser seguidas as orientações constantes da
rotulagem.

            4.8.13 O descongelamento deve ser conduzido de forma a evitar que as áreas superficiais dos alimentos se mantenham em condições favoráveis à mul�plicação microbiana.
O descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração à temperatura inferior a 5ºC (cinco graus Celsius) ou em forno de microondas quando o alimento for
subme�do imediatamente à cocção.

            4.8.14 Os alimentos subme�dos ao descongelamento devem ser man�dos sob refrigeração se não forem imediatamente u�lizados, não devendo ser recongelados.

            4.8.15 Após serem subme�dos à cocção, os alimentos preparados devem ser man�dos em condições de tempo e de temperatura que não favoreçam a mul�plicação
microbiana. Para conservação a quente, os alimentos devem ser subme�dos à temperatura superior a 60ºC (sessenta graus Celsius) por, no máximo, 6 (seis) horas. Para
conservação sob refrigeração ou congelamento, os alimentos devem ser previamente subme�dos ao processo de resfriamento.

            4.8.16 O processo de resfriamento de um alimento preparado deve ser realizado de forma a minimizar o risco de contaminação cruzada e a permanência do mesmo em
temperaturas que favoreçam a mul�plicação microbiana. A temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60ºC (sessenta graus Celsius) a 10ºC (dez graus Celsius) em
até duas horas. Em seguida, o mesmo deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5ºC (cinco graus Celsius), ou congelado à temperatura igual ou inferior a
-18ºC (dezoito graus Celsius nega�vos).

            4.8.17 O prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração a temperatura de 4ºC (quatro graus Celsius), ou inferior, deve ser de 5 (cinco)
dias. Quando forem u�lizadas temperaturas superiores a 4ºC (quatro graus Celsius) e inferiores a 5ºC (cinco graus Celsius), o prazo máximo de consumo deve ser reduzido, de
forma a garan�r as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado.

            4.8.18 Caso o alimento preparado seja armazenado sob refrigeração ou congelamento deve-se apor no invólucro do mesmo, no mínimo, as seguintes informações:
designação, data de preparo e prazo de validade. A temperatura de armazenamento deve ser regularmente monitorada e registrada.

            4.8.19 Quando aplicável, os alimentos a serem consumidos crus devem ser subme�dos a processo de higienização a fim de reduzir a contaminação superficial. Os produtos
u�lizados na higienização dos alimentos devem estar regularizados no órgão competente do Ministério da Saúde e serem aplicados de forma a evitar a presença de resíduos no
alimento preparado.

            4.8.20 O estabelecimento deve implementar e manter documentado o controle e garan�a da qualidade dos alimentos preparados.

        4.9 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO ALIMENTO PREPARADO

            4.9.1 Os alimentos preparados man�dos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar iden�ficados e protegidos contra contaminantes. Na
iden�ficação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade.

            4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não
comprometam sua qualidade higiênico- sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.

            4.9.3 Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados, sendo adotadas medidas a fim de garan�r a ausência de vetores e pragas urbanas. Os veículos
devem ser dotados de cobertura para proteção da carga, não devendo transportar outras cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento preparado.

        4.10 Exposição ao consumo do Alimento preparado

            4.10.1 As áreas de exposição do alimento preparado e de consumação ou refeitório devem ser man�das organizadas e em adequadas condições higiênico-sanitárias. Os
equipamentos, móveis e utensílios disponíveis nessas áreas devem ser compa�veis com as a�vidades, em número suficiente e em adequado estado de conservação.

            4.10.2 Os manipuladores devem adotar procedimentos que minimizem o risco de contaminação dos alimentos preparados por meio da an�ssepsia das mãos e pelo uso de
utensílios ou luvas descartáveis.

            4.10.3 Os equipamentos necessários à exposição ou distribuição de alimentos preparados sob temperaturas controladas, devem ser devidamente dimensionados, e estar
em adequado estado de higiene, conservação e funcionamento. A temperatura desses equipamentos deve ser regularmente monitorada.

            4.10.4 O equipamento de exposição do alimento preparado na área de consumação deve dispor de barreiras de proteção que previnam a contaminação do mesmo em
decorrência da proximidade ou da ação do consumidor e de outras fontes.

            4.10.5 Os utensílios u�lizados na consumação do alimento, tais como pratos, copos, talheres, devem ser descartáveis ou, quando feitos de material não-descartável,
devidamente higienizados, sendo armazenados em local protegido.

            4.10.6 Os ornamentos e plantas localizados na área de consumação ou refeitório não devem cons�tuir fonte de contaminação para os alimentos preparados.



            4.10.7 A área do serviço de alimentação onde se realiza a a�vidade de recebimento de dinheiro, cartões e outros meios u�lizados para o pagamento de despesas, deve ser
reservada. Os funcionários responsáveis por essa a�vidade não devem manipular alimentos preparados, embalados ou não.

        4.11 Documentação e Registro

            4.11.1 Os serviços de alimentação devem dispor de Manual de Boas Prá�cas e de Procedimentos Operacionais Padronizados. Esses documentos devem estar acessíveis aos
funcionários envolvidos e disponíveis à autoridade sanitária, quando requerido.

            4.11.2 Os POP devem conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de execução, especificando o nome, o cargo e ou a função dos responsáveis pelas
a�vidades. Devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável do estabelecimento.

            4.11.3 Os registros devem ser man�dos por período mínimo de 30 (trinta) dias contados a par�r da data de preparação dos alimentos.

            4.11.4 Os serviços de alimentação devem implementar Procedimentos Operacionais Padronizados relacionados aos seguintes itens:

    a) Higienização de instalações, equipamentos e móveis;

    b) Controle integrado de vetores e pragas urbanas;

    c) Higienização do reservatório;

    d) Higiene e saúde dos manipuladores.

            4.11.5 Os POP referentes às operações de higienização de instalações, equipamentos e móveis devem conter as seguintes informações: natureza da super�cie a ser
higienizada, método de higienização, princípio a�vo selecionado e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou �sicos u�lizados na operação de higienização,
temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. Quando aplicável, os POP devem contemplar a operação de desmonte dos equipamentos.

            4.11.6 Os POP relacionados ao controle integrado de vetores e pragas urbanas devem contemplar as medidas preven�vas e corre�vas des�nadas a impedir a atração, o
abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores e pragas urbanas. No caso da adoção de controle químico, o estabelecimento deve apresentar comprovante de execução de serviço
fornecido pela empresa especializada contratada, contendo as informações estabelecidas em legislação sanitária específica.

            4.11.7 Os POP referentes à higienização do reservatório devem especificar as informações constantes do item

4.11.5, mesmo quando realizada por empresa terceirizada e, neste caso, deve ser apresentado o cer�ficado de execução do serviço.

4.11.8 Os POP relacionados à higiene e saúde dos manipuladores devem contemplar as etapas, a freqüência e os princípios a�vos usados na lavagem e an�ssepsia das mãos dos
manipuladores, assim como as medidas adotadas nos casos em que os manipuladores apresentem lesão nas mãos, sintomas de enfermidade ou suspeita de problema de saúde
que possa comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Deve- se especificar os exames aos quais os manipuladores de alimentos são subme�dos, bem como a
periodicidade de sua execução. O programa de capacitação dos manipuladores em higiene deve ser descrito, sendo determinada a carga horária, o conteúdo programá�co e a
freqüência de sua realização, mantendo-se em arquivo os registros da par�cipação nominal dos funcionários.

        4.12. RESPONSABILIDADE

            4.12.1. O responsável pelas a�vidades de manipulação dos alimentos deve ser o proprietário ou funcionário designado, devidamente capacitado, sem prejuízo dos casos
onde há previsão legal para responsabilidade técnica.

            4.12.2. O responsável pelas a�vidades de manipulação dos alimentos deve ser comprovadamente subme�do a curso de capacitação, abordando, no mínimo, os seguintes
temas:

    a) Contaminantes alimentares;

    b) Doenças transmi�das por alimentos;

    c) Manipulação higiênica dos alimentos;

    d) Boas Prá�cas.
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