
 

   

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 

UNIFESP- CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

OBJETO 

  

Concessão de uso do espaço físico, pertencente à UNIFESP – Campus Baixada Santista, 
no Edifício Mariângela Duarte, situado na Rua Silva Jardim, 136, Vila Mathias, Santos-SP, 
composto de área de atendimento ao público, destinado à instalação da cantina/lanchonete, 
com a finalidade de exploração exclusiva na venda de produtos alimentícios, sendo a 
concessão remunerada mensalmente, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento e seus anexos; 

O prazo de vigência do contrato é de 36 (trinta e seis meses), podendo ser prorrogado por 
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 
8.666, de 1993. 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

  

A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico 
dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

  

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

  

A Concessão de Uso é um contrato administrativo em que o poder público atribui a utilização 
exclusiva de um bem de seu domínio a particulares, para que o explore segundo a sua 
destinação específica, a qual encontra amparo no inciso I, do artigo 17, combinado com o 
inciso I, artigo 22 da Lei nº 8.666/93, bem como o disposto na Lei nº 6.120/74 e Decreto nº 
9.760/46. 

Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n.° 9.507, de 
21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 
3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

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

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

  

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

Trata-se de uma concessão onerosa de uso do espaço público; 



 

   

 
A licitante deverá atender aos requisitos técnicos e jurídicos de habilitação exigidas em lei 
para o objeto, com relação a licenças sanitárias e junto às entidades de classe, bem como 
comprovação e capacidade técnica com critérios objetivos de avaliação e índices de 
habilitação econômico-financeira robustos; 

Poderão participar desta concorrência as pessoas jurídicas ou físicas devidamente 
cadastradas e habilitadas parcialmente no Sistema Unificado de Cadastramento de 
Fornecedores – SICAF ou, ainda, as pessoas jurídicas ou físicas que não estiverem 
cadastradas no SICAF, mas apresentarem toda a documentação necessária a este 
cadastro; 

É requisito apresentar Certificado da Vigilância Sanitária em nome da Licitante; 

É requisito a Comprovação da Capacitação Técnico-Operacional em apresentação de um ou 
mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da 
licitante; 

 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente  e devem abranger período 
não inferior a 2 (dois) anos com objeto compatível desta licitação; 

 A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que os serviços 
foram prestados; 

O Contrato terá duração de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado  por interesse 
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 
1993; 

A concessão da lanchonete poderá, a critério da Administração, ter sua vigência reduzida 
por meio de solicitação formal à Contratada, que concederá prazo mínimo de 60 (sessenta) 
dias para que efetue a desocupação da área; 

A concessão da lanchonete poderá, a pedido da empresa com anuência da Administração, 
ter sua vigência reduzida por meio de solicitação formal da Contratada, que concederá prazo 
mínimo de 60 (sessenta) dias para que efetue a desocupação da área; 

Além dos pontos acima, a licitante deverá apresentar declaração de que tem pleno 
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para 
celebração do contrato. 

  

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

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; 

Nos termos do ANEXO V da Instrução Normativa SLTI/MPOG no. 5, de 26/05/2017 e da 
Instrução Normativa SLTI nº 1, de 19/01/2010, a contratada deverá adotar os seguintes 
critérios de sustentabilidade na execução dos serviços: 

Os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos serviços deverão ser, 
preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor 
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento; 

Os bens fornecidos e os serviços realizados deverão ser constituídos, no todo ou em parte, 
por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 

Para a limpeza e conservação de superfícies a CONCESSIONÁRIA deverá utilizar produtos 
que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Anvisa; 



 

   

 
A CONCESSIONÁRIA deverá ter um Projeto de Gerenciamento de Resíduos provenientes 
dos serviços, objeto deste Termo, que atendam às normas do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA), por meio da Resolução 307, de 5 de julho de 2002; 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar um programa interno de treinamento de seus 
empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo 
de energia elétrica, de redução de consumo de água e redução da produção de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

A CONCESSIONÁRIA deverá prever e executar a destinação ambiental adequada de pilhas 
e baterias  utilizadas por seus empregados nas dependências da Unifesp- Campus Baixada 
Santista, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999; 
60.314.237; 

A CONCESSIONÁRIA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos e fazer cumprir a 
legislação de proteção ao meio ambiente, previstas nas normas regulamentadoras 
pertinentes; 

A CONCESSIONÁRIA deverá orientar seus empregados para a adequada destinação dos 
resíduos recicláveis; 

A CONCESSIONÁRIA deverá acondicionar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva; 

A CONCESSIONÁRIA deverá proceder ao correto descarte de óleo de cozinha usado; 

A CONCESSIONÁRIA deverá atender às orientações contidas na IN 01, de 19 de janeiro de 
2010, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no que couber. 

VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

  

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a 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 14 às 18 horas, mediante prévio 
agendamento. 

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-
se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. A vistoria será 
comprovada por meio de “ATESTADO DE VISITA TÉCNICA”, expedido pela Diretoria 
Administrativa do Campus Baixada Santista - UNIFESP. 

A licitante ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

O agendamento para vistoria deve ser realizado com no mínimo um dia de antecedência 
pelo e-mail diradm.bs@unifesp.br. 

A licitante ou seu representante legal deverá usar máscara durante toda a visita, enquanto 
perdurar a obrigatoriedade de seu uso nas dependências do Campus, determinada pela 
Unifesp. 

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. 

A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 



 

   

 
A execução dos serviços será iniciada em até 15 dias após assinatura do contrato, 
respeitando a seguinte dinâmica: 

O atendimento aos usuários do Campus deverá ser realizado de segunda-feira a sexta-feira, 
das 7h às 22 h. Será possível a ampliação desse horário, inclusive aos fins de semana, 
mediante negociação entre CONCESSIONÁRIA, gestor do contrato e Diretoria 
Administrativa; 

Deve ser mantido um cardápio mínimo de alimentos, bebidas e produtos que atenda 
satisfatoriamente a demanda do Campus. O cardápio mínimo de bebidas inclui: 

Sucos de frutas (fruta in natura ou em polpa); 

 Cafés; 

Achocolatados; 

Chás; 

Água mineral; 

Vitaminas de frutas; 

Água de coco. 

 O cardápio mínimo de alimentos e produtos inclui: 

Frutas (in natura inteiras e salada de frutas); 

Sanduíches naturais (frios e quentes); 

Pães variados doces ou salgados; frios ou quentes; acompanhados de 
laticínios, ovos, produtos cárneos, tais como: pão com manteiga, pão com 
queijo, misto etc.; 

Salgados variados, tais como: pão de queijo, esfihas, pastéis, empadas, 
tortas, pães recheados, pizzas etc.; 

Bolos e sobremesas; 

Uma opção que não utilize nenhum produto de origem animal para os 
itens b, c ou d. 

As sugestões para os lanches devem seguir os critérios estipulados e poderão sofrer 
alterações levando-se em conta o comportamento dos usuários frente à alimentação servida 
e avaliação do gestor do contrato. 

Fica permitida a oferta de outros alimentos, bebidas e produtos, bem como a fabricação e a 
oferta de preparações culinárias, tais como sopas, saladas, tapiocas, omeletes, desde que 
previamente informadas e avaliadas pela fiscalização técnica. 

 Os alimentos, bebidas e produtos comercializados deverão conter ingredientes de 
qualidade, devendo ser entregues aos usuários devidamente acondicionados em 
embalagens originais ou servidos em utensílios apropriados. 

Será exigida da CONCESSIONÁRIA a comprovação, por meio de documento fiscal hábil, da 
origem e da procedência de todos os itens alimentícios comercializados. 

Caso algum fornecedor escolhido pela CONCESSIONÁRIA não atenda às exigências 
higiênico-sanitárias e/ou de satisfação da clientela, deverá ser exigida sua substituição. 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a troca do fornecedor dos alimentos em, no máximo, 
15 dias após a solicitação formal da UNIFESP, apresentando à fiscalização os dados da 
nova empresa fornecedora. 

O Campus Baixada Santista poderá cancelar a venda de determinados produtos, quando 
julgar inconveniente ao interesse público e à sua imagem. 



 

   

 
A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar aos usuários, em qualidade e quantidade 
adequadas, os seguintes itens individualizados: copos descartáveis, guardanapos de papel, 
palheta de café, palitos em embalagens plásticas, sachês de sal, sachês de açúcar, sachês 
de adoçante, sachês de molhos industrializados. 

A CONCESSIONÁRIA deve disponibilizar, em número adequado, mesas, balcões, cadeiras 
ou bancos para os usuários, utilizando somente a área pré-determinada. 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter em local visível uma tabela de preços impressa, tipo 
cartaz, dos principais produtos postos para comercialização no restaurante e na lanchonete, 
disponibilizando cardápios individuais. 

Os pagamentos pelos lanches serão realizados diretamente pelo público à concessionária. 
Se houver interesse da CONCESSIONÁRIA , poderão ocorrer vendas a crédito, sob seu 
controle, eximindo-se o Campus Baixada Santista- Unifesp de qualquer responsabilidade por 
inadimplência dos credores. 

O Campus Baixada Santista- Unifesp não se responsabilizará por qualquer débito assumido 
pelos usuários da cantina. 

A contratação de pessoal necessário à execução dos serviços objeto da presente concessão 
será de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, observando-se a legislação 
trabalhista e as normas de Segurança e Higiene no Trabalho. 

A CONCESSIONÁRIA deve manter diariamente, no mínimo, dois funcionários 
simultaneamente no local, para promover boas práticas de manipulação de alimentos e 
atender satisfatoriamente aos usuários. 

O funcionário que estiver no caixa efetuando cobranças monetárias não poderá manipular 
alimentos sem antes realizar um adequado procedimento de higienização de mãos. 

 A equipe de trabalho que irá compor a cantina será contratada e treinada por conta da 
concessionária, os funcionários devem estar devidamente uniformizados e paramentados no 
desempenho de suas funções e o seu quantitativo deverá executar o atendimento dentro do 
horário de funcionamento estabelecido e com o devido padrão de qualidade. 

A CONCESSIONÁRIA deve utilizar as instalações concedidas pelo Campus Baixada 
Santista exclusivamente no cumprimento do objeto pactuado, correndo às suas expensas a 
conservação e manutenção das mesmas. 

Serão de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA as despesas decorrentes do 
uso eventual de gás de cozinha, incluindo o abastecimento, controle e estoque 

A Concessionária deverá arcar com as despesas decorrentes de água e luz conforme 
especificado no item 18 

Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA a conservação, a manutenção e a limpeza da área 
(inclusive fossas, sumidouros e caixas de gordura) que deverá ter a devida condição de 
limpeza e higiene. 

A CONCESSIONÁRIA deve comunicar a Contratante sobre qualquer equipamento que será 
instalado nas dependências do restaurante e lanchonete informando suas respectivas 
capacidades (potência) a fim de promover uma avaliação comparava com a rede elétrica. 

Quaisquer alterações no “layout”, construções e reformas no espaço, deverão ser 
comunicadas previamente à UNIFESP para aprovação anterior a sua realização. 

As benfeitorias somente poderão ser executadas se autorizadas pela Unifesp- Campus 
Baixada Santista, sem que assista à CONCESSIONÁRIA o direito de indenização sob 
qualquer título. 

Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA, as despesas de substituições, remanejamentos ou 
acréscimo de pontos elétricos e lâmpadas assim como de todos os dispositivos 
componentes das instalações hidráulicas e outras 



 

   

 
As medidas impostas pelos órgãos de fiscalização serão de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA. 

Após término da vigência do contrato a CONCESSIONÁRIA deverá entregar o espaço nas 
condições idênticas ao assumi-lo; declarando esta condição, em termo de vistoria próprio. 

EQUIPAMENTOS E  MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

Para a perfeita execução dos serviços, a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário: 

  

 Balança Digital; 

 Bancada inox com cuba; 

 Bancada inox sem cuba; 

 Banquetas (dez unidades) para o balcão de distribuição; 

 Batedeira; 

 Carro para detritos; 

 Chapa Bifeteira;  

 Estufa Vitrine para salgados com mostrador de temperatura; 

 Extrator De Suco; 

 Forno; 

 Forno Microondas; 

 Freezer Vertical Ou Horizontal com mostrador de temperatura; 

 Liquidificador; 

 Máquina de Café Expresso; 

 Refrigerador Vertical com porta de aço inox (armazenamento dos produtos 
refrigerados), com mostrador de temperatura; 

 Refrigerador Vertical com porta de vidro (exposição de bebidas) com mostrador de 
temperatura; 

 Refrigerador Vitrine para lanches frios com mostrador de temperatura; 

 Termômetro tipo espeto (para alimentos) 

Trata-se de rol exemplificativo, devendo a CONCESSIONÁRIA providenciar outros que 
considere necessário ou a pedido do Campus Baixada Santista - UNIFESP. 

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

  

Trata-se de uma área de 100 m² no saguão do Edifício Mariângela Duarte da Unifesp-
Campus Baixada Santista. 

Circulam pela unidade do Campus 1200 pessoas diariamente. A indicação desse 
quantitativo não constitui qualquer compromisso presente ou futuro por parte da Unifesp- 
Campus Baixada Santista, que não poderá ser responsabilizada por variações na 
quantidade de lanches a serem servidos pela empresa. Nos meses de recesso acadêmico o 
número de usuários fica reduzido. 

OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 



 

   

 
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designados por autoridade competente da Unifesp, 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. 

Notificar a CONCESSIONÁRIA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas 
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 

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

exercer o poder de mando sobre os empregados da CONCESSIONÁRIA, 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; 

direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas CONCESSIONÁRIAS; 

promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONCESSIONÁRIA, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

considerar os trabalhadores da CONCESSIONÁRIA como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens. 

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato. 

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONCESSIONÁRIA. 

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONCESSIONÁRIA houver se 
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das normas 
de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, 
ou em local por ela designado. 

Entregar o espaço objeto de concessão de uso, para que a CONCESSIONÁRIA possa 
realizar as adaptações necessárias para início dos serviços propostos, livre de desembaraço 
ou ônus judicial. 

Propor, quando julgar necessário, vistoria a ser realizada pela Saúde Pública ou Vigilância 
Sanitária. 

Comunicar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, considerando dias 
úteis, as mudanças nos horários, feriados, pontos facultativos, recessos  e seu 
funcionamento, para adequação da CONCESSIONÁRIA. 

  

OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

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 utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 



 

   

 
utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de 
Referência e em sua proposta. 

Reparar, corrigir, remover ou substituir, 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. 

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado à União, à entidade federal ou a terceiros, devendo ressarcir 
imediatamente a Administração em sua integralidade. 

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

Vedar a utilização, 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 artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010. 

Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, a empresa CONCESSIONÁRIA deverá entregar ao setor 
responsável pela fiscalização do contrato, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da 
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 
União; 3) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 4) Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 
5/2017. 

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 
todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 
em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante 
(Concedente). 

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. 

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 
aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

Paralisar, por determinação da Contratante (Concedente), qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros. 

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

Promover a organização técnica e administrativa 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. 

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações deste Termo de Referência. 

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 



 

   

 
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 CONCESSIONÁRIA houver se 
beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato. 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 
incertos. 

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Contratante (Concedente). 

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

Responsabilizar-se pelos vasilhames, utensílios, móveis e equipamentos necessários para o 
preparo, o armazenamento e o acondicionamento dos alimentos, tais como: freezer, 
geladeira, micro-ondas, forno elétrico, chapas industriais, armários, bancadas, balcões, etc, 
de posse da concessionária, devendo todos os equipamentos possuírem o selo do 
PROCEL/INMETRO. 

Responsabilizar-se por todos e quaisquer serviços de instalação e montagem necessários 
para o início de funcionamento da cantina, bem como no decorrer da vigência do contrato, 
com a estrita consulta e autorização da administração da UNIFESP. 

Não comercializar, em hipótese alguma, independentemente da data e horário de 
funcionamento, qualquer produto ou serviço estranho ao objeto, incluindo bebidas alcoólicas 
e tabaco, bem como não destinar o espaço da cantina para utilização de finalidades 
estranhas ao objeto da concessão onerosa do espaço. 

Respeitar a legislação higiênico-sanitária vigente, como a Portaria CVS 5, de 09 de abril de 
2013 e a Resolução RDC-ANVISA no 216, de 15 de setembro de 2004, nos seguintes 
aspectos: higiene e saúde dos funcionários; responsabilidade técnica e capacitação de 
pessoal; qualidade sanitária da manipulação de alimentos (recepção e controle  de 
mercadorias, armazenamento de produtos, pré-preparo, preparo, distribuição dos 
alimentos/refeições); higienização das instalações e do ambiente; suporte operacional 
(abastecimento de água, escoamento sanitário, materiais recicláveis e resíduos sólidos, 
abastecimento de gás, controle integrado de vetores e pragas urbanas); qualidade sanitária 
das edificações e das instalações (localização, instalações, equipamentos, utensílios, 
móveis, piso, paredes, tetos, forros, portas, janelas, iluminação, ventilação, vestiários, área 
de distribuição e de consumo dos alimentos. 

Apresentar o Manual de Boas Práticas (MBP) e os procedimentos operacionais 
padronizados (POP), mantendo-os disponíveis e acessíveis no local. 

Em casos de pandemias e crises sanitárias, deverão ser respeitadas também todas as 
recomendações vigentes dos devidos órgãos nacionais e internacionais. 

Promover educação permanente em boas práticas para manipulação de alimentos para 
todos os funcionários envolvidos no serviço prestado. 

Manter no estabelecimento, em local visível e de fácil identificação, todos os registros de 
inspeção sanitária e trabalhistas emitidos pela Prefeitura Municipal de Santos e pelo 
Ministério do Trabalho, assim como os demais documentos obrigatórios exigidos por lei 

Manter, diariamente, as instalações, mobiliário, utensílios e equipamentos da cantina em 
adequadas condições de uso, conservação e higiene. 



 

   

 
Fornecer e manter uniformes completos e equipamentos de proteção individual adequados 
aos funcionários, bem como orientá-los sobre as normas de garantia de  condições 
adequadas de higiene pessoal e segurança do trabalho, sendo substituído imediatamente 
qualquer um dos itens que seja considerado inconveniente pela fiscalização. 

Responsabilizar-se por danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer os seus 
funcionários ou terceiros, em razão de acidentes, de ação ou de omissão, dolosa ou 
culposa, de seus prepostos ou de quem em seu nome agir. 

Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com ele, ainda que 
acontecido em dependência da Concedente. 

Apresentar à Fiscalização do contrato a discriminação dos preços correspondentes aos 
alimentos, bebidas e produtos comercializados, sendo que esses não deverão ser 
superiores aos praticados no mercado regional. 

Apresentar forma e época de majoração de preços. 

Comunicar à Fiscalização do Contrato, por escrito, a data de majoração dos preços com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

Não ceder ou sub-rogar o espaço concedido a terceiros. 

Promover, por sua responsabilidade, as adaptações que se fizerem necessárias para a 
execução dos serviços, desde que mantidos os padrões de acabamento do espaço 
concedido, sem que a ela caiba, ao término do contrato, ressarcimentos quaisquer ou 
indenizações, por parte da Contratante, pelas adaptações realizadas; sendo que o projeto 
elaborado para as adaptações deve ser submetido, previamente, à avaliação e aprovação 
da Contratante. 

Manter, em local de fácil visualização, um aviso aos usuários em que conste o nome dos 
gestores e fiscais do Contrato para serem contatados no caso de reclamações. 

Respeitar os horários, normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 
Concedente. 

Manter um preposto, perante o órgão fiscalizador, apto a exercer o acompanhamento e o 
cumprimento das normas da concessão de uso. 

Retirar imediatamente de venda os alimentos, bebidas e produtos que forem considerados 
impróprios para o consumo de acordo com critérios sensoriais, nutricionais e/ou higiênico-
sanitários. 

Servir alimentos, bebidas e produtos de qualidade e seguir o cardápio mínimo conforme 
descrito no item 8. 

Comunicar aos fornecedores que toda e qualquer entrega de materiais e serviços, bem 
como sua negociação e cobrança, deverão ocorrer em horários em que o fluxo de usuários 
seja menos intenso. 

Responsabilizar-se pela coleta seletiva, acondicionamento e destinação adequados de todos 
os resíduos gerados (sólidos e líquidos), em toda a área de concessão do contrato de 
acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da UNIFESP Campus Baixada 
Santista e a legislação vigente. 

Adquirir acondicionadores adequados para o armazenamento dos resíduos gerados na 
cantina. 

Realizar a higienização e conservação dos acondicionadores de resíduos instalados na área 
da cantina. 

Adquirir os sacos plásticos necessários ao acondicionamento dos resíduos produzidos pela 
manipulação dos produtos e aquele gerado pelos usuários da Cantina. Os sacos devem ser 



 

   

 
resistentes e em tamanhos adequados, de forma que possam ser manipulados sem risco de 
rompimento. 

No caso de rompimento dos sacos plásticos para acondicionamento de resíduos, a 
higienização do local é de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

Descartar, adequadamente (do ponto de vista sanitário e ecológico), todos os materiais e os 
resíduos resultantes do processamento dos alimentos no local, evitando despejá-los de 
forma inadequada em ralos e pias. 

Manter acessível aos funcionários da cantina os documentos que contenham normas, 
rotinas, escalas e organização do trabalho segundo o MBP e os POPs. 

Facilitar o planejamento e o desenvolvimento de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão no 
âmbito da cantina. 

SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório 

ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

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

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da CONCESSIONÁRIA que contenha a 
relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, 
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 
qualidade e forma de uso. 

O representante da Contratante 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. 

O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
pela CONCESSIONÁRIA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste 
Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada 
a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto. 

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 
CONCESSIONÁRIA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONCESSIONÁRIA a avaliação da 
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços realizada. 

Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONCESSIONÁRIA materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 



 

   

 
A CONCESSIONÁRIA poderá apresentar justificativa 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. 

Na hipótese de comportamento contínuo 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 
CONCESSIONÁRIA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência. 

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. 

 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

Inspeção do ambiente; 

Pesquisa de satisfação junto ao usuário e  

Solicitação de documentos pertinentes ao objeto a qualquer tempo. 

As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

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

DO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE USO 

O valor da concessão remunerada a ser pago mensalmente à UNIFESP/Campus Baixada 
Santista deverá ser pago até o quinto dia útil de cada mês subsequente a cada mês da 
concessão, em moeda corrente do país. 

Os valores referentes a cada mês deverão ser pagos, através de Guia de Recolhimento da 
União-GRU. 

A Concedente deverá emitir a GRU no 
sítio http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 

Unidade Gestora: 153031 

Gestão: 15250 

Código de Recolhimento: 28802-0 (Aluguéis) 

No caso de paralisação das atividades da Concedente em razão de movimentos grevistas 
superiores a 15 (quinze) dias, sendo considerado este como motivo de força maior, a 
CONCESSIONÁRIA fica isenta de pagamento da taxa correspondente ao valor mensal da 
concessão, enquanto perdurar a dita paralisação. No período de recesso acadêmico, o valor 
da taxa mensal de concessão será reduzida em 50% (cinquenta por cento). 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do 
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por 
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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



 

   

 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%   

REAJUSTE 

O valor da concessão será fixo e irreajustável no prazo de um ano contado da data limite 
para a apresentação das propostas. 

Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONCESSIONÁRIA, os 
preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice 
IGP-M, com base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):  

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada 
para entrega da proposta na licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, deverá ser paga a 
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 
tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado 
pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

O reajuste será realizado por apostilamento. 

DO RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, TRATAMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTO 

A UNIFESP fornecerá para concessionária energia elétrica e água, cujas instalações estarão 
disponíveis a partir do primeiro dia de vigência do contrato. Considerando que o espaço 
físico destinado ao funcionamento da cantina não possui instalações independentes de água 
e energia elétrica, a CONCESSIONÁRIA deverá adquirir e instalar relógios individuais de 
medição no prazo de 60 dias contados da assinatura do Contrato 

 A despesa comprovada com a referida aquisição e instalação poderá ser abatida do valor 
mensal da concessão de uso, desde que requerida pela Concessionária. 

Até a instalação do medidor, a aferição dos  valores de consumo será feita da seguinte 
maneira: 

O valor mensal referente ao consumo de energia elétrica será cobrado baseado na média de 
horas que os equipamentos ficam ligados e a potência dos mesmos, considerando o valor 
cobrado por kwh pela concessionária de energia. 



 

   

 
 O valor mensal correspondente ao consumo de água ficará estabelecido em 2% (dois por 
cento) do TOTAL A PAGAR constante na Nota Fiscal emitida pela SABESP. 

Os valores referentes aos ressarcimentos indicados neste item deverão ser pagos, através 
de Guia de Recolhimento da União-GRU, até o dia 15 de cada mês. 

 A Unifesp informará à CONCESSIONÁRIA os valores do ressarcimento até o dia 10 de 
cada mês. 

A Concedente deverá emitir a GRU no 
sítio http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 

Unidade Gestora: 153031 

Gestão: 15250 

Código de Recolhimento: 18856-5 (Outros ressarcimentos) 

GARANTIA DA EXECUÇÃO 

Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pela razão abaixo justificada: 

A administração avaliou que o objeto ora contrato não é complexo, e optou pela não 
exigência da garantia contratual uma vez que poderia frustrar o certame. 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONCESSIONÁRIA 
que 

falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de 
quaisquer das obrigações assumidas na contratação; 

ensejar o retardamento da execução do objeto; 

fraudar na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidôneo; ou 

cometer fraude fiscal. 

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONCESSIONÁRIA as seguintes sanções: 

Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas 
aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço 
contratado; 

Multa de:  

1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre 
o valor homologado 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 
homologado, 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 
homologado, 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 tabelas 1 e 2, abaixo; e 



 

   

 
5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

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

Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da 
União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de 
até cinco anos. 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONCESSIONÁRIA ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “IV” também é aplicável 
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de 
Referência. 

As sanções previstas nos subitens “I”, “III”, “IV” e “V” poderão ser aplicadas à 
CONCESSIONÁRIA juntamente com as de multa. 

Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 
tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

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 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 
por ocorrência; 

05 

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

04 

3 Recusar-se a executar adequação ou correção de atividades determinado pela fiscalização, por dia; 02 

4 Manter funcionários em número insuficiente ao atendimento, por dia; 03 

5 
Deixar de cumprir o cardápio mínimo, sem justificativa adequada e respectiva anuência 
da CONCEDENTE 

04 

6 Deixar de observar as normativas higiênico-sanitárias 05 

7 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 
ocorrência; 

02 

8 Deixar de Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades 01 



 

   

 
do serviço, por funcionário e por dia; 

9 
Deixar de Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

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

11 
Deixar de providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações 
da CONCESSIONÁRIA 

01 

  

Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 
empresas ou profissionais que: 

tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

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

As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão recolhidos em favor da 
União, ou ainda, quando for o caso, inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 
judicialmente. 

Caso a Concedente determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

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

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

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

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

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

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para 
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital 



 

   

 
Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão 
previstos no edital. 

Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a 
apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 

Para fins da comprovação de que trata este subitem, deverá haver a comprovação da 
experiência mínima de 02 anos na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de 
atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os anos serem 
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

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. 

Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois 
essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a 
uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 
n. 5/2017. 

Comprovação de Atestado da Vigilância Sanitária, em nome da Licitante. 

As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de vistoria 
assinado pelo servidor responsável. 

O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que 
conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou 
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do 
trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com 
a concedente. 

Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

Valor Mínimo da Concessão Mensal :R$2.893,00 (dois mil, oitocentos e noventa e três 
reais) 

Valor mínimo da Concessão pelo prazo previsto do contrato (36 meses): 104.148,00 
(cento e quatro mil, cento e quarenta e oito reais) 

O critério de julgamento da proposta é o maior preço. 

As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

O custo mínimo mensal estimado da concessão é de R$ 2.893,00 (dois mi, oitocentos e 
noventa e três reais. 

Considerando a vigência de 36 (trinta e seis) meses, o valor mínimo estimado global é de R$ 
104.148,00 (cento e quatro mil, cento e quarenta e oito reais). 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 



 

   

 
Não se aplica. 

 


