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PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2016 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
fornecimento parcelado de refeições, abrangendo o preparo, o transporte e a distribuição 
das refeições para unidades da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e 
Combate à Pobreza – SEMPS, no período carnavalesco (03 a 10 de fevereiro de 2016) com 
estrita observância às especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência. 
 
TIPO: Menor Preço Global / Menor Lance 
 
DATA: 29 de janeiro de 2016. 
 
CREDENCIAMENTO: 09:00 h 
 
INÍCIO DA SESSÃO: 09:30 h 
 
LOCAL: Auditório da SEMPS, situada na Rua Miguel Calmon, n° 28, Comércio, Salvador - Bahia. 

 
1 - PREÂMBULO 
 
1.1. A Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza, através do seu 
Pregoeiro, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão, regida pela Lei Federal 
nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Lei Complementar nº 123/06 e pela Lei Complementar nº 
147/14, no que couber, Decretos Municipais n.ºs 13.724/02, alterado pelo Dec. nº 15.814/2005, 
13.991/02, 15.709/05, 15.611/05, alterado pelo Decreto nº 20.200/09 e 15.984/05, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei nº. 8.666/93, na sua atual 
redação e na Lei Municipal nº. 4.484/92 e demais condições e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, bem como as normas constantes do Decreto Municipal nº 23.781 de 
16/01/2013, por este Edital, seus anexos e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, em sessão pública às 09:30 horas do dia 29 de janeiro de 2016, no 
Auditório da SEMPS, onde serão recebidos os invólucros contendo a Proposta Comercial e 
Documentação. 
 
1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização da sessão 
pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora. 
 
2 – DO OBJETO 
 
2.1. Contratação de empresa especializada prestação de serviços de fornecimento parcelado 
de refeições, abrangendo o preparo, o transporte e a distribuição das refeições para 
unidades da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza – 
SEMPS, no período carnavalesco (03 a 10 de fevereiro de 2016), conforme disposto neste 
Edital e seus anexos. 
 
3 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
3.1. A SEMPS efetuará o pagamento do preço proposto pela empresa contratada, em moeda 
corrente, mediante ordem e/ou deposito bancário, ou mediante autorização de débito em conta 
corrente do Banco Bradesco, até o 10 (décimo) dia do mês subsequente, desde que não haja fato 
impeditivo provocado pela empresa contratada. 
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3.3. Quando da solicitação do pagamento, a nota fiscal deverá ser entregue juntamente com as 
certidões relacionadas abaixo e deverão estar vigentes na mesma data da emissão da Nota 
Fiscal. 
 
3.3.1. Certidão de Regularidade com o FGTS;  
3.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal.  
3.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual.  
3.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, inclusive quanto a débitos previdenciários.  
3.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  
 
3.4. O pagamento somente será efetuado após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada a prestação dos serviços pelo Setor competente. 
 
3.5. As despesas relativas ao pagamento correrão à conta dos recursos previstos no orçamento 
da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza no exercício de 2016 
e correspondente nos exercícios subseqüentes: 
 
Projeto/Atividade – 28.122.015.2001 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativo. 
Elemento de Despesa – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
Fonte – 0100 – Tesouro  
 
4 – CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar desta sessão 
pública. 
 
4.2. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes 
serão admitidos a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos 
os efeitos, pelo representado. 
 

4.2.1. Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do 
subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la. 
 

4.2.2. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a cópia 
do Contrato Social ou equivalente da empresa. 
 
4.3. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto 
ou Contrato Social, devidamente acompanhada do documento original para autenticação na 
Sessão, ou cópia autenticada em cartório, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
4.4. Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas. 
 
4.5. A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes não 
inabilitará o licitante, mas o impedirá de propor lances verbais. 
 
4.6. Na hipótese acima apontada, o licitante participará do certame competitivo com sua proposta 
escrita. 
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4.7. Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no Anexo V 
(Modelo de Credencial), acompanhado da devida identificação através de sua Carteira de 
Identidade ou outro documento, com foto, equivalente. 
 
4.8. Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO do 
licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do 
Edital, conforme Anexo VI (Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação), 
para fins de cumprimento do disposto no art. 4o, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02. 
 
4.9. Após a entrega de todas as credenciais não será permitida a participação de retardatários, 
salvo na condição de ouvintes. 
 
4.10. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno porte 
não constar, respectivamente, as abreviações “ME” ou “EPP”, juntamente com o credenciamento, 
será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 
123/06, a comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes 
documentos: 

a) declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal; 
b) declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já 

exigível. 
c) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento 

como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
5 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas que tenham ramo de atividade compatível com 
o objeto desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação 
requisitada no item 9 deste Edital. 
 
5.2. Não poderão participar da presente licitação: 
 

5.2.1. pessoas físicas; 
 

5.2.2. empresas em regime de sub-contratação ou, ainda, em consórcio; 
 
5.2.3. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade 
e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 
 

5.2.4. empresas que estejam sob concordata ou falência, Processo Seletivo de credores, 
dissolução ou liquidação;  
5.2.5. empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração 
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado 
no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou. 
 

5.2.6. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, 
embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer 
com esta Câmara, quer com outros órgãos e entidades públicas. 
 

5.2.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 

5.2.8. empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis 
técnicos que tenham vínculo empregatício com esta Câmara. 
 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE À POBREZA – SEMPS 

 

Rua Miguel Calmon, nº 28, 2º andar, Comércio, Salvador-Ba • CEP 40.020-000 • Tel.: (71) 3202-2254 
E-mail: cosel.semps@gmail.com 

4 

5.3. Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação minuciosa 
de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis da reunião de 
abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observados.  
 

5.3.1. A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos 
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com 
base em imperfeições, omissões ou falhas. 
 

5.3.2. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos 
deverão ser protocolados junto à Comissão Setorial de Licitação - COSEL no horário de 
funcionamento normal da repartição, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles 
encaminhados via fax ou por meio eletrônico. 
 
5.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os 
respectivos prazos legais. 
 
6 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
6.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO deverão 
estar preferencialmente ordenados, numerados e encadernados, e serão apresentados em 02 
(dois) invólucros distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal: 
 

Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 
Pregão Presencial: 001/2016 
Objeto: Contratação de empresa especializada prestação de serviços de fornecimento 
parcelado de refeições, abrangendo o preparo, o transporte e a distribuição das refeições 
para unidades da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 
– SEMPS, no período carnavalesco (03 a 10 de fevereiro de 2016). 
Nome e Endereço do licitante: 
Identificação dos Envelopes: 
- ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
- ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO 

 

6.2. A colocação de elemento (s) do envelope da Proposta Comercial no envelope da 
Documentação acarretará a inabilitação do licitante. 
 
6.3. Não será admitido encaminhamento de documentação e proposta via fax, via postal ou 
similar. 
 
7 - PROPOSTA COMERCIAL 
 
7.1. A Proposta Comercial, formulada conforme modelo constante no Anexo III deste Edital, e os 
documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada obedecendo aos seguintes 
requisitos: 
 
7.1.1. em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante (exceto 
documentos emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em 
todas as suas páginas e assinada na última, sob carimbo, pelo representante legal, sem emendas, 
rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo expressões 
técnicas de uso corrente em outra língua. 
 
7.1.2. preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal; 
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7.1.3. preço unitário e total de cada um dos itens cotados, em algarismo e por extenso, 
prevalecendo o primeiro caso haja divergência entre o valor unitário e o total e, entre os expressos 
em algarismos e por extenso, considerado este último; 
 
7.1.4. conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos 
custos de prestação dos serviços, frete, seguro, taxas, impostos e demais encargos incidentes, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução completa 
do contrato; 
 
7.1.5. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado; 
 
7.1.6. conter declaração, em papel timbrado do licitante, assinada pelo responsável legal da 
empresa, que o serviço cotado atende todas as exigências do Edital relativas á especificação e 
características, inclusive técnicas; 
 
7.1.7. validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
 
7.1.8. A licitante deverá apresentar, junto à sua proposta de preços:  
 
a) Declaração ou documento similar fornecido por estabelecimento bancário, contendo o número 
da conta corrente e agência de origem, bem como o CNPJ da licitante, na forma do art. 4º § 2º do 
Decreto Municipal 13.991/2002. A ausência deste documento não acarretará a inabilitação da 
licitante, mas é condição para a assinatura de eventual e futuro contrato. Em obediência ao 
Decreto nº. 23.856 de 03 de abril de 2013, os pagamentos aos fornecedores da Prefeitura 
Municipal do Salvador, será realizado mediante crédito em conta corrente bancária no Banco 
Bradesco. 
 
b) Dados do representante legal (nome, RG e CPF), com poderes específicos para assinatura do 
contrato, conforme modelo anexo a este edital. 
 
7.1.9. Cada Licitante apresentará apenas uma proposta. 
 
7.2. A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o endereço 
completo, os números de telefone e fax e o endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato. 
 
7.2.1 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou 
omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais/serviços 
respectivos serem fornecidos à Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à 
Pobreza sem quaisquer ônus adicionais. 
 
7.2.2. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições 
deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
7.2.3. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro, em ato público, no dia, horário e 
local estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 
 
7.2.4. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio rubricarão 
todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais apresentadas pelos 
licitantes. 
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7.2.5 A aceitação da proposta será feita por MENOR VALOR GLOBAL, constante do Anexo III, 
sendo que a não cotação de um dos itens implicará na imediata desclassificação do licitante. 
 
7.2.6. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
7.2.7. não atendam às exigências do edital e seus anexos; 
 
7.2.8. contiverem emendas, borrões ou rasuras; 
 
7.2.9. apresentem cotação de opção de serviço (proposta alternativa). 
 
7.3. A licitante vencedora obriga-se a apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar 
da data da sessão pública, nova planilha com os preços unitários e total, atualizados 
conforme lance eventualmente ofertado. 
 
8 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
 
8.1. O processo de julgamento das propostas será efetuado pelo MENOR PREÇO GLOBAL.  
 
8.2. Serão classificados pelo Pregoeiro o licitante que apresentar proposta com menor preço e os 
demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez por cento) superior 
àquela de menor preço. 
 
8.3. Caso não seja verificado, no mínimo, 3 (três) propostas escritas nas condições do item 8.2, 
serão classificadas as melhores propostas, até o número máximo de 3 (três). 
 
8.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 
 
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescente de valor. 
 
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
8.7. Caso não sejam apresentados lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
8.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor. 
 
8.9. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta 
o critério de menor preço global, assim entendido o menor valor apresentado nos termos do inciso 
X do art. 4º da Lei Federal nº. 10.520/2002.  
 
8.10. Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, o licitante será desclassificado e o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta válida. 
 
8.11. Serão desclassificadas as propostas que não atendem às exigências deste Edital, sejam 
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou ainda 
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preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos 
são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 
execução do objeto do contrato. 
 
8.12. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o Pregoeiro convocará 
todos os licitantes para, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentarem novas propostas 
escoimadas das causas de sua desclassificação.   
 
8.13. No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas, adotar-se-ão os critérios 
definidos no § 2º, do art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
8.14. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
 
8.15. Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.10, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com 
o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições de habilitação. 
 
9.2. No Envelope n.º 02 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para 
habilitação, apresentados em 1 (uma) via, devidamente encadernadas, com todas as páginas 
rubricadas pelo representante legal e encabeçadas, preferencialmente, por índice, no qual 
constem as respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo: 
 
9.2.1. quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
9.2.1.1. registro comercial no caso de empresa individual; 
 
9.2.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores.  
 
9.2.1.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
9.2.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou 
sociedades estrangeiras em funcionamento no País; 
 
9.2.2. quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
9.2.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
9.2.2.2. prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 
9.2.2.3. prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), 
inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (INSS); 
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9.2.2.4. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal (Mobiliária e Imobiliária) da 
sede ou domicílio do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
a) O licitante que não possuir imóvel registrado em seu nome deverá apresentar 
preferencialmente Declaração fornecida pela SEFAZ/Municipal, ou de próprio punho, de não 
inscrito, sob pena de diligência para confirmação, e consequente responsabilização jurídica pela 
informação declarada. 
 
9.2.2.5. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através 
de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF; 
 
9.2.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
9.2.3. Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
9.2.3.1. Comprovante de aptidão para desempenho da atividade pertinente feita por meio da 
apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por Órgão ou Entidades da 
Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, ou ainda de empresas 
privadas, as quais lhe prestou serviço com características equivalentes ao objeto da presente 
licitação. 
 
a) O atestado deverá conter no mínimo, as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica 
e do responsável pela emissão do atestado; identificação do licitante e descrição clara dos 
serviços prestados. 
 
Obs: Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar:  

I - Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo:  

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou  
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

 
9.2.3.2. Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo domicílio sede do licitante, com 
prazo de validade em vigor; 
 
9.2.3.3. Alvará da Vigilância Sanitária, expedido pelo domicílio sede do Licitante com prazo 
validade em vigor. 
 
9.2.4. Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
9.2.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser 
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da 
apresentação da proposta, vedadas a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O 
licitante apresentará, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande 
Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas 
sequencialmente onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os 
respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial e Certidão de 
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Regularidade Profissional – CRP, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade ou no caso de 
empresas sujeitas à tributação com base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de 
Resultado emitido através do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) contendo Recibo de 
Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser 
substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro. 
 
a) A boa situação da financeira da empresa será avaliada pelos índices e Liquidez Geral (LG) 
e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores que 1 (um), e pelo Grau de Endividamento 
(GE), que deverá ser menor ou igual a 0,5 (zero vírgula cinco). 
 
b) O Calculo dos índices será feito utilizando as seguintes fórmulas, com valores extraídos do 
balanço patrimonial ou verificados através de consulta para empresas cadastradas no Cadastro 
Unificado de Fornecedores.  
 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
-------------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
LC = Ativo Circulante 
----------------------------- 

Passivo Circulante 
 

GE = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
-------------------------------------------------------------------- 

Ativo Total 
 
9.2.4.2. Os índices de que tratam o item 9.2.4.1 serão calculados pela licitante e confirmados pelo 
responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do 
número de registro no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
9.2.4.3. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede do 
licitante, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura da 
Licitação; 
 
9.2.5. Quanto ao CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 
 
9.2.5.1. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99 e Decreto n.º 4.358/02). 
 
9.3. Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou 
cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Secretaria Municipal de Promoção Social, 
Esporte e Combate à Pobreza. 
 
9.3.1. Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da SEMPS, 
necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação, munido de originais e 
cópias, até o último dia útil anterior à realização da sessão de abertura, não se admitindo, sob-
hipótese alguma, a autenticação de documentos durante o processamento do certame. 
 
9.3.2. As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO 
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua validade à 
verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso de 
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apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do 
Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato. 
 
9.4. O Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Secretaria Municipal da Gestão - 
SEMGE da Prefeitura Municipal do Salvador, ou outro órgão público estadual ou federal, 
devidamente atualizado, substitui os documentos indicados nos subitens 9.2.1.1 a 9.2.2.2, sendo 
necessário, que os mesmos se encontrem listados no CRC e dentro do prazo de validade. Caso 
contrário, o licitante fica obrigado a apresentá-los no ato da apresentação da documentação 
habilitatória. 
 
9.5. Se o licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
 
9.6. Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação 
que não tiverem sido entregues na sessão própria, e a falta de quaisquer documentos implicará na 
inabilitação do licitante. 
 
9.7. Após a análise da documentação, os Membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão 
todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado. 
 
10 - ADJUDICAÇÃO 
 
10.1. O objeto da presente licitação será adjudicado ao licitante que, atendendo a todas as 
condições expressas neste Edital de Pregão e seus Anexos for declarado vencedor. 
 
11 – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
11.1. O presente Contrato subordina-se ao regime de empreitada por preço unitário, de acordo 
com as necessidades da administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações: 
 
I - da CONTRATADA: 
 
a) Quanto ao objeto: 
 
a.1) Responsabilizar-se pela entrega dos serviços, acompanhada da documentação necessária, 
nas dependências das unidades da CONTRATANTE, cumprindo rigorosamente os prazos de 
entrega pactuados. 
a.2) A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços, em termos da mais alta qualidade, 
obedecendo aos procedimentos operacionais estabelecidos pela CONTRATANTE, mantendo sob 
sua exclusiva responsabilidade toda supervisão, direção e força de trabalho, para execução 
completa e eficiente dos serviços, objeto do contrato. 
a.3) Elaborar, em cozinha industrial, propriedade da CONTRATADA, transportar e distribuir as 
refeições para as unidades do contratante ou outra(s) designada(s) pela mesma, através de sua 
Coordenadoria de Proteção Social Especial - CPSE (SEMPS), dentro do perímetro urbano de 
salvador. 
a.4) Arcar com todas as despesas de transporte, necessários à execução dos serviços objetos 
deste contrato. 
a.5) Apresentar cardápio para desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia, variado. 
a.6) O primeiro cardápio deverá ser apresentado na assinatura do contrato 
a.7) Após o recebimento da Ordem de Serviço o CONTRATADO deverá atender prazo de 
fornecimento no período carnavalesco estabelecido. 
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a.8) Executar os serviços em estrita observância às especificações constantes em sua proposta e 
no pregão Eletrônico, que independente de transcrição integram o presente contrato para todos os 
fins de direito. 
a.9) Manter, para execução deste contrato, pessoal especializado compatível com os serviços 
contratados, sendo indispensável o profissional responsável com registro em entidade competente 
pertinente ao objeto para acompanhar a operacionalização dos serviços. 
a.10) Manter as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, Justiça do Trabalho Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal, conforme disposto na Lei 8.666/93, e Vigilância Sanitária, 
apresentando as respectivas quitações quando exigidas. A CONTRATADA encarregar-se-á, 
exclusivamente, do pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da 
formalização deste contrato e da execução do seu objeto. 
a.11) Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem a legislação sobre Segurança, 
Higiene e Medicina do Trabalho e sua regulamentação, bem como as disciplinas, regulamentos e 
normas da CONTRATANTE. 
a.12) Todas as unidades de força de trabalho deverão apresentar-se com fardamento. 
a.13) Fornecer equipamentos de proteção individual, de acordo com as normas técnicas de 
medicina e segurança do trabalho, bem como o fardamento apropriado ao serviço. 
a.14) Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE quaisquer erros, omissões, incorreções ou 
discrepâncias eventualmente encontradas em especificações dos serviços, antes e/ou durante a 
sua execução. 
a.15) Não introduzir nenhuma modificação nas especificações dos serviços, sem o consentimento 
prévio, por escrito da CONTRATANTE. 
a.16) Programar e propor métodos de trabalho a serem empregados na execução dos serviços 
submetendo-os à apreciação da CONTRATANTE. 
a.17) Atender com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, bem, 
como, sobre a não execução de serviços, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o 
Município do Salvador. 
a.18) Fornecer as refeições, acondicionadas em embalagens aluminadas com divisórias, de 
acordo com a composição dos cardápios constante no item 5, além de pratos e talheres 
descartáveis. 
a.19) Submeter os empregados da CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, 
aos seguintes exames laboratoriais: Admissional ou Anual (radiografia de tórax, exame clínico, 
bacteriológico e parasitológico de fezes, sumário de urina, exame dermatológico, cultura de 
orofaringe). 
 
b) Quanto À Fiscalização: 
 
b.1) Aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a 
serem adotados pelo CONTRATANTE. Tais como: impugnar os gêneros, condimentos e demais 
ingredientes utilizados no preparo das refeições, quando de qualidade inferior ou mau estado, bem 
como as refeições já prontas que se apresentarem impróprias para o consumo. 
b.2) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da CONTRATANTE, 
proporcionando fácil acesso aos serviços em execução e atendendo, prontamente, às 
observações e exigências que lhe forem feitas. 
b.3) Apresentar, sempre que exigidos pela fiscalização do contratante, amostras de qualquer 
gênero ou material a ser empregado na execução dos serviços. 
b.4) Atender, imediatamente, à notificação da CONTRATANTE, quando esta solicitar a alteração 
de métodos inadequados de trabalho e, no prazo de 24 horas, a suplementação e/ou à melhoria 
da unidade de força de trabalho, sem prejuízo das penalidades cabíveis pelo descumprimento 
destas exigências. 
b.5) Atender solicitação da CONTRATANTE de aumento ou diminuição do quantitativo de serviço, 
sempre que a variação no volume dos mesmos assim o requerer. 
b.6) Aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal, referente a este contrato, por 
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parte do órgão responsável da CONTRATANTE. 
b.7) Apresentar, sempre que solicitados pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e 
Combate à Pobreza - SEMPS, os elementos necessários à comprovação dos serviços prestados. 
b.8) Manter sob sua responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução 
completa e eficiente dos serviços ora contratado. 
b.9) A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE não restringem a 
responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços do objeto 
contratado e suas consequências e implicações próximas ou remotas. 
b.10) Coletar diariamente, sob a fiscalização do CONTRATANTE, amostras dos alimentos 
preparados, antes de serem servidos, em embalagens apropriadas para possível analise 
microbiológica, só se desfazendo das mesmas após autorização da fiscalização. Em caso de 
suspeita de contaminação, o contratante providenciará a analise junto ao órgão competente, 
arcando a contratada com as despesas, independente do resultado do laudo. 
b.11) Apresentar à fiscalização, atestados de saúde dos seus empregados, bem como os 
resultados dos exames médicos. Tais atestados e exames deverão ser apresentados à 
fiscalização no início dos serviços e sempre que solicitados, repetindo-se o procedimento quando 
da admissão de novos empregados 
b.12) A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões na aquisição dos materiais/prestação dos serviços objeto da presente licitação, de até 
25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do Contrato. 
 
II - do CONTRATANTE: 
 
a) Proceder ao acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto deste contrato e a expedição 
do atestado de tal execução através da CPSE. 
b) Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das 
especificações dos serviços, informações técnicas e dados complementares que se tornem 
necessários à boa realização dos serviços, colaborando no seu estudo e interpretação. 
c) Credenciar servidor para autorizar e requisitar o fornecimento do serviço perante a 
CONTRATADA; 
d) Analisar e responder, em tempo hábil, às solicitações escritas da CONTRATADA, referentes 
aos esclarecimentos sobre os serviços contratados. 
e) Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, métodos de trabalho, 
distribuição e variação dos quantitativos dos serviços controlados, com antecedência de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
f) Notificar à CONTRATADA erros ou irregularidades encontrados na prestação dos serviços, 
fixando-lhe prazo para corrigi-los. 
g) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação da eventual multa. 
h) Conferir os serviços executados, confrontando-os com as faturas emitidas. 
i) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste Contrato. 
j) Elaborar ou alterar cardápios dentro dos padrões qualitativos do Edital e de acordo com os 
preços unitários das refeições, de acordo com o Termo de Referência. 
k) A CONTRATANTE terá um prazo de 24 (vinte quatro) horas para análise do primeiro cardápio e 
emissão da Ordem de Serviço 
l) Analisar e responder, em tempo hábil, às solicitações escritas da CONTRATADA, referentes aos 
esclarecimentos sobre os serviços contratados. 
m) Controlar as refeições fornecidas diariamente, através de mapas ou outro tipo de controle, de 
acordo com o quantitativo de refeições autorizadas pelo serviço de nutrição e dietética do 
CONTRATANTE 
n) Prestar à contratada, com clareza, as informações necessárias à entrega dos serviços 
solicitados e à emissão das Notas Fiscais/Faturas. 
 
12- OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 
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12.1. Caberá ao licitante vencedor realizar o objeto desta licitação, de acordo com a proposta 
apresentada, ficando a seu cargo todos os ônus e encargos decorrentes da execução e, 
especialmente: 
 
12.1.1. Prestar os serviços rigorosamente nas especificações e prazos constantes no Termo de 
Referência Anexo I, parte integrante e indissociável deste Edital; 
 
12.1.2. assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das 
obrigações decorrentes desta licitação; 
 
12.1.3. não transferir, total ou parcialmente, o objeto desta licitação; 
 
12.1.4. comunicar à Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza os 
eventuais casos fortuitos e de força maior, dentro do prazo de 2 (duas) horas após a verificação 
do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 24 (vinte e quatro) 
horas, a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.  
 
13 - CONTRATO 
 
13.1. Os serviços do objeto da presente licitação será formalizado mediante Termo de Contrato a 
ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo II, devendo ser observadas as 
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
13.2. O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor terá o 
seu prazo de vigência contado da data da assinatura do instrumento contratual será de 03 (três) 
meses), podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE e concordância da 
CONTRATADA, de acordo com o Inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 
13.3. A Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza providenciará por 
sua conta, a publicação do extrato do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias da data 
de sua assinatura. 
 
13.4. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 
convocação da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza, para 
assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
13.5. É facultado à SEMPS, havendo recusa do licitante vencedor em atender a convocação no 
prazo mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, na forma do art. 12, § 2º da 
Lei Municipal nº. 6.148/2002, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assinar o contrato desde que atendidas as condições do edital ou revogar a licitação. 
Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, 
que deverão atender as exigências editalícias; 
 
13.6. O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido 
na fonte pagadora (Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ), por se tratar de responsabilidade 
tributária por definição legal, na ocasião do pagamento da fatura. 
 
13.7. Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços. 
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13.8. A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 
78, incisos I a XII e XVII da Lei nº. 8.666/93, sem que caiba à contratada, direito a qualquer 
indenização, e sem prejuízo das penalidades pertinentes. 
 
14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
 
14.1.1. cometer fraude fiscal;  
14.1.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato; 
14.1.3. apresentar documento falso; 
14.1.4. fizer declaração falsa; 
14.1.5. comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame. 
 
14.2. Para os fins da Subcondição 14.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 
arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.3. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante 
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades: 
 
14.3.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em executar os serviços, dentro do prazo 
estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa 
compensatória, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos serviços; 
 
14.3.2. multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia 
após a data fixada para início dos serviços e 0,07% (sete centésimo por cento) ao dia de atraso, a 
partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total dos serviços; 
 
14.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advier de 
caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
14.5. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
14.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Câmara, e no 
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
15 - RECURSOS 
 
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante deverá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação 
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos. 
 
15.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
15.3. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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16 - DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLENTAR N.º 123/06) 
 
16.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
16.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de 
Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
16.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 16.1.1, implicará na 
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
 
16.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  
 
16.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada. 
 
16.3. Para efeito do disposto no item 16.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea “a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do item 16.2.1, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;  
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 16.2.1, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
16.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 16.3, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
16.5. O disposto nos itens 16.2 e 16.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
16.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão. 
 
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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17.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e será anulada por ilegalidade de 
ofício ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 
17.2. Ocorrendo anulação ou revogação desta licitação, a Secretaria Municipal de Promoção 
Social, Esporte e Combate à Pobreza providenciará a publicação na Imprensa Oficial, contando-
se a partir do primeiro dia útil subseqüente o prazo para a solicitação de reconsideração. 
 

17.3. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, a 
finalidade e a segurança do contrato a ser firmado. 
 
17.4. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 
meramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 
 
17.5. Serão lavradas atas dos trabalhos desenvolvidos em ato público de abertura dos envelopes, 
as quais serão assinadas pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e representantes credenciados 
presentes. 
 
17.6. Os quantitativos poderão ainda ser alterados, observando-se os limites previstos no § 1º do 
art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
17.7. É facultado ao licitante formular protestos, consignando-os nas atas dos trabalhos, para 
prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para 
simplesmente manifestar qualquer intenção de modo formal. 
 

17.8. O Pregoeiro e/ou a Presidente da Câmara Municipal, na forma do disposto no § 3º do art. 
43, da Lei Federal n.º 8.666/93, se reserva ao direito de promover qualquer diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório. 
 

17.9. A licitação não implica proposta de contrato por parte da Secretaria Municipal de Promoção 
Social, Esporte e Combate à Pobreza.  
 

17.10. A qualquer momento, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso a Secretaria 
Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza tiver conhecimento de qualquer fato 
ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone 
sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
 

17.11. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
quaisquer documentos relativos a esta licitação. 
 

17.12. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio. 
 

17.13. Quaisquer dúvidas quanto à interpretação do presente Edital e seus Anexos poderão ser 
dirimidas pelo Pregoeiro, desde que apresentadas por escrito, conforme prazo estabelecido no 
subitem 5.3 deste Edital, e encaminhadas à Comissão Setorial de Licitação - COSEL, cujo 
telefone para contato é o de n.º (0**71 3202-2254). 
 

17.14. As dúvidas serão respondidas por escrito mediante correspondência encaminhada a todos 
os interessados.  
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17.15. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a 
mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado. 
 

17.16. Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 
 

17.16.1. Anexo I – Termo de Referência;  
17.16.2. Anexo II – Minuta do Contrato; 
17.16.3. Anexo III - Modelo Proposta de Preços; 
17.16.5. Anexo IV - Declaração de Atendimento ao Art. 7º da CF; 
17.16.6. Anexo V – Modelo Credencial; 
17.16.7. Anexo VI - Modelo de Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação; 
17.16.8. Anexo VII - Modelo de Declaração para Tratamento Diferenciado. 
 

17.17. O foro da Comarca de Salvador - BA será o único competente para dirimir e julgar todas e 
quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que possa vir a ser. 

 
 

Salvador, 18 de janeiro de 2016. 
 
 
 

DANIEL IVO NERI GRAVE 
Pregoeiro Oficial da SEMPS 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de fornecimento parcelado de refeições, abrangendo o preparo, o 
transporte e a distribuição das refeições para unidades da Secretaria Municipal de 
Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza – SEMPS, no período carnavalesco (3 a 10 
de fevereiro de 2016) com estrita observância às especificações técnicas detalhadas neste 
Termo de Referência pelo período de 8 (oito) dias.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Considerando que a Lei nº 8.742/1993 – LOAS, conforme disposto no art. 194 da Constituição 
Federal a Assistência Social constitui uma das políticas inseridas no âmbito da Administração 
Federal, Estadual e Municipal, disciplinada pelos os artigos 203 e 204 da referida Constituição, 
dessa forma para suprir as necessidades das unidades vinculadas a Secretária, mantidos por 
este Município, se faz necessário o fornecimento de refeições diárias para atender crianças e 
adolescentes. 

 

3. VIGÊNCIA 

 3.1 A vigência deverá ser de 3 (três) meses da assinatura do Contrato ou da Nota de 
Empenho, podendo ser prorrogado, a critério da contratante e concordância da contratada, por 
iguais e sucessivos períodos, se atendidos os interesses da Administração, na forma prevista 
no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 

 

4. PRAZO DE ENTREGA 

4.1. Prazo de entrega das refeições para as unidades da Secretaria Municipal de Promoção 
Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS obedecerá aos horários e serviços definidos 
pela CONTRATANTE, conforme especificado no item 5 deste Termo.  

4.2. No curso do contrato o atendimento a solicitação formal deve ocorrer a qualquer tempo após 
o seu recebimento. 

4.3. No ato da assinatura do contrato a CONTRATADA deverá apresentar o cardápio. 

4.4. Após o recebimento da Ordem de Serviço a CONTRATADA deverá atender aos dias do 
fornecimento da alimentação. 

 

5. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

5.1. Quadro Diário de Refeições por Unidade 

5.1.1. DEMONSTRATIVO DE REFEIÇÕES POR DIA 
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Unidade Endereço Quantidade/DIA Total 

Geral Dia 
Desjejum Colação Almoço Lanche Jantar Ceia 

Espaço a definir Barra 140 140 140 140 140 140 840 

Espaço a definir Ondina 140 - 140 - 140 140 560 

Espaço a definir Barris 140 - 140 - 140 140 560 

Espaço a definir Centro 140 - 140 - 140 140 560 

QUANTIDADE ESTIMADA 560 140 560 140 5680 560 2.520 

 
5.1.2. Entrega das refeições ocorrerá em dias úteis, fins de semana e feriados, ou seja, não 
haverá interrupção. 
 
5.2. HORÁRIO DE ENTREGA DAS REFEIÇÕES POR UNIDADE 
 

Unidade Endereço HORÁRIO DE ENTREGA 

Desjejum Colação Almoço Lanche Jantar Ceia 

Espaço a definir Barra 7:00H 9:30H 11:30H 14:30H 18:00H 19:00H 

Espaço a definir Ondina 7:00H -- 11:30H --- 18:00H -- 

Espaço a definir Barris 7:00H --- 11:30H --- 18:00H -- 

Espaço a definir Centro 7:00H 9:30H 11:30H 14:30H 18:00H 19:00H 
 

5.3.  COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA NO PERÍODO DO 
CARNAVAL 2016 
 
OBS: Na faixa etária de 0 a 6 meses a recomendação nutricional e aleitamento materno 
exclusivo, a partir dos 6 meses inicia-se a introdução lenta e gradual de outros alimentos. 
 
IDADE: 1ª SEMANA a 30 DIAS 

DESJEJUM ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) = 60_120ML 

COLAÇÃO ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) = 60_120ML 

ALMOÇO ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) = 60_120ML 

LANCHE ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) = 60_120ML 

JANTAR ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) = 60_120ML 

CEIA ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) = 60_120ML 

OBS: EM DILUIÇÃO E HORARIO ADEQUADO A IDADE DA CRIANÇA DE 3 EM 3 HORAS 
 
IDADE: 30 - 60 DIAS 

DESJEJUM ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) +120_150ML 

COLAÇÃO ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) +120_150ML 

ALMOÇO ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) +120_150ML 

LANCHE ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) +120_150ML 

JANTAR ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) +120_150ML 

CEIA ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) +120_150ML 

OBS: EM DILUIÇÃO E HORARIO ADEQUADO A IDADE DA CRIANÇA DE 3 EM 3 HORAS 
 
IDADE: 2 – 3 MESES 

DESJEJUM ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) + 150_180ML 

COLAÇÃO ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) + 150_180ML 

ALMOÇO ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) + 150_180ML 

LANCHE ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) + 150_180ML 

JANTAR ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) + 150_180ML 

CEIA ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) + 150_180ML 

 
IDADE: 3-4 MESES 

DESJEJUM ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) =180_200ML 

COLAÇÃO ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) =180_200ML 

ALMOÇO ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) =180_200ML 

LANCHE ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) =180_200ML 
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JANTAR ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) =180_200ML  

CEIA ALIMENTAÇÃO LÁCTEA (LEITE INTEGRAL) + 120_150ML 

OBS: PARA CRIANÇAS TOTALMENTE DESMAMADAS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA, AS REFEIÇÕES DEVEM 
SER LÁCTEAS, RESPEITANDO O VOLUME DE ACORDO A FAIXA ETÁRIA E O PESO CORPORAL DO 
LACTENTE. 
 
IDADE: 4-8 MESES 

DESJEJUM MINGAU (AMIDO, AVEIA, MILHO) =200ML 

COLAÇÃO FRUTA 60 A 80G (BANANA AMASSADA, MAÇÃ RASPADA, MAMÃO AMASSADO) 

ALMOÇO PAPA SALGADA 150G (VERDURAS, LEGUMES, GRÃO PROTEÍNAS) 

LANCHE PAPA DE FRUTAS 

JANTAR MIGAU (AMIDO DE MILHO, AVEIA, MILHO = 200ML OU LEITE 200ML+ FATIA DE BOLO 
SIMPLES 

CEIA MINGAU OU SUCO DE FRUTAS OU IORGUTE = 200ML 

 
MAIORES DE 8 MESES 

DESJEJUM MINGAU (AMIDO, AVEIA, MILHO) =250ML INTEGRAL 1/2 

COLAÇÃO FRUTA 60 A 80G (BANANA AMASSADA, MAÇÃ RASPADA) 

ALMOÇO PAPA SALGADA 200G (VERDURAS, LEGUMES, GRÃO PROTEÍNAS) 

LANCHE SUCO (FRUTAS DIVERSAS =200ML 
FRUTAS (BANANA, MAÇÃ, MAMÃO) 60 A 80G 
BISCOITO DE LEITE 50 G 

JANTAR SOPA DE LEGUMES = 250ML 

CEIA MINGAU OU SUCO DE FRUTAS OU IORGUTE = 250ML 

 
03 A 06 ANOS DE IDADE 

DESJEJUM CAFÉ COM LEITE = 300ML 
PÃO =50 G COM MANTEIGA = 5G (PODE SER SUBSTITUIDO POR BANANA DA TERRA 
OU INHAME COZIDO = 100G OU CUSCUZ SOB DIVERSAS FORMAS OU BOLO) 
FRUTAS= 150G 

ALMOÇO SALADA DE FRUTAS COZIDAS 
ARROZ OU MACARRÃO INTEGRAL 160G 
PURÊ DE SUFLÊS 
FEIJÃO COZIDO 150G 
CARNE BOVINA OU PEIXE OU FRANGO DE 150G A 200G 
SUCO NATURAL DE FRUTAS= 250ML OU FRUTA IN NATURA 

JANTAR SOPA SOB DIVERSAS FORMAS = 250ML 
SUCO DE FRUTA OU LEITE DESNATADO 
PÃO= 01 UNIDADE 100G COM MANTEIGA =10 G 

CEIA MINGAU = 200ML OU SUCO DE FRUTAS OU IORGUTE = 200ML OU IORGUTE. 
 

OBS.: COMO TODAS AS REFEIÇÕES FORAM EQUILIBRADAS MINGAU, SUCO OU IORGUTE JÁ É SUFICIENTE. 

 
07 A 17 ANOS DE IDADE 

DESJEJUM CAFÉ COM LEITE = 300ML 
PÃO =50 G COM MANTEIGA = 5G (PODE SER SUBSTITUIDO POR BANANA DA TERRA 
OU INHAME COZIDO = 100G OU CUSCUZ SOB DIVERSAS FORMAS OU BOLO) 
FRUTAS= 150G 

ALMOÇO SALADA DE FRUTAS COZIDAS 
ARROZ OU MACARRÃO INTEGRAL 160G 
PURÊ DE SUFLÊS 
FEIJÃO COZIDO 150G 
CARNE BOVINA OU PEIXE OU FRANGO DE 150G A 200G 
SUCO NATURAL DE FRUTAS= 250ML OU FRUTA IN NATURA 

JANTAR SOPA SOB DIVERSAS FORMAS = 250ML 
SUCO DE FRUTA OU LEITE DESNATADO 
PÃO= 01 UNIDADE 100G COM MANTEIGA =10 G 

CEIA MINGAU = 200ML OU SUCO DE FRUTAS OU IORGUTE = 200ML OU IORGUTE. 
 

OBS.: COMO TODAS AS REFEIÇÕES FORAM EQUILIBRADAS MINGAU, SUCO OU IORGUTE JÁ É SUFICIENTE. 

 
 

5.4. PADRÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
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5.4.1. Requisitos gerais do gênero e do Serviço 
 

5.4.1.1. Todos os gêneros, inclusive condimentos ou outros quaisquer componentes utilizados no preparo 
das refeições, bem como, dos seus complementos e acompanhamentos, deverão ser de primeira 
qualidade obrigatoriamente e estar em perfeitas condições de conservação dentro do prazo de 
validade e padrões de higiene e apresentação. 

5.4.1.2. Os ingredientes principais para elaboração das refeições deverão satisfazer rigorosamente as 
exigências aqui discriminadas. 

 
5.4.2. CARNES BOVINAS  
 

5.4.2.1. Só será permitida a utilização dos seguintes tipos: 
a) Para preparações grelhadas ALCATRA e CONTRA-FILÉ 
b) Para preparações cozidas ou assadas : PAULISTA, PATINHO, CHÃ DE  FORA e CHÃ DE 
DENTRO 

c) Para preparações cozidas do tipo “cozidos” QUIABADAS E MOÍDAS:  CRUZ MACHADO e MÚSCULOS 
   

5.4.2.2. Toda e qualquer espécie de carne, sob qualquer forma, deverá ser do tipo extra-limpo, totalmente 
isenta de gorduras e aparas. 

 
5.4.3. FRANGOS 

a) De primeira qualidade; 
b) Será permitido apenas a utilização de peitos e sobre-coxas; 
c) Deverá ser feita a retirada de toda a pele e gorduras, utilizando o produto extra-limpo. 

 
 
5.4.4. PEIXE 

a) Filé – sem pele e sem espinhas [merluza, namorado, vermelho, melro, e badejo 
b) Posta – primeira qualidade 

 
5.5.5. PÃES FRESCOS 

a) Com peso mínimo de 50 g, elaborado em farinha de primeira qualidade. 
 

5.4.6. QUEIJO 

a) Apenas do tipo minas frescal ou ricota 
 

5.4.7. LEITE 

a) Somente em pó desnatado e semi-desnatado, em diluição a 15% ou esterilizado do tipo longa vida 
desnatado ou semi-desnatado 

5.4.8. FRUTAS 

a) Maduras e frescas, de primeira qualidade 
 

5.4.9. AÇÚCAR 

a) Refinado ou cristal [ou mascavo, quando necessário] 
 

5.4.10. AZEITES 

a) Somente de oliva puro, extra-virgem, acidez menor ou igual a 0,5 
 

5.4.11. ENLATADOS 

a) Deverão estar dentro dos padrões de higiene, conservações e validade para a utilização, sempre de marca 
renomada e de primeira qualidade. 

 
5.4.12. VERDURAS E LEGUMES 

a) Deverão ser frescos em perfeitas condições de utilização 
 

 5.4.13. BOLOS 

   a) Deverão ser dos mais diversos sabores, como chocolate, coco, perfeitas condições de utilização 
 

5.4.14. FARINHA DE MANDIOCA 

a) De primeira qualidade 
 

5.4.15. O preparo de todas as refeições deverá ser procedido dentro das melhore técnicas de culinária e nos mais 

rigorosos padrões de higiene e segurança e no mesmo dia do seu consumo. 
 

5.4.16. A CONTRATADA deverá dispor de produtos dietéticos para a elaboração de dietas especiais a 
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complementação sem ônus para a CONTRATANTE. 
 

5.4.17. O processo de servir e entregar alimentos deverão ser feitos de forma a garantir a mais rigorosa higiene e 

cuidado, dentro dos procedimentos compatíveis com cada tipo de serviços estipulados. 
 

5.4.18. Utilizar água filtrada no preparo das refeições. 

 
5.4.19. As preparações líquidas e semilíquidas [sucos, água de côco, mingaus, vitaminas, leite, etc.] 

deverão ser servidas em copos descartáveis. 
 

5.4.20. Ao serviço de refeitório estão incluídos guardanapos de papel, farinha de mandioca, luvas descartáveis 

 
5.4.21. Padrões de porções de consumo para alimentos já elaborados, estabelecidos para cada comensal, 

levando em conta os principais componentes das refeições: 
 

 Pão francês = 50 g 
 Manteiga = 10 g 
 Sopa = 250 ml 
 Carne bovina sem osso = 150 g 
 Frango peito =   150 g    sobrecoxa = 200 g 
 Farinha de mandioca = 40 g 
 Peixe filé = 150 g  posta = 200 g 
 Arroz = 160 g 
 Feijão = 150 g 
 Fruta = 150 g, parte comestível 
 Mingau = 250 ml 
 Café com leite = 350 ml, sendo 250 ml de leite desnatado e 100 ml de café em infusão 
 Salada crua = 100 g 
 Salada cozida = 150 g 
 Purê = 100 g 
 Macarrão = 160g 
 Banana – da- terra = 100 g 
 Batata-doce = 100 g 
 Aipim = 100 g 
 Inhame = 100 g 
 Bolo ou torta = 100 g 
 Cuscuz = 100 g 
 Suflê = 100 g 
 Biscoitos = 50 g 
 Iogurte = 200 ml 
 Queijo branco = 30 g 

 
 

6. VALOR ESTIMADO 
  

 6.1 Serão efetuadas cotações junto ao mercado, que servirão de base para a reserva de 
dotação orçamentária e posteriormente de parâmetro para o julgamento das propostas 
do certame licitatório. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Quanto ao objeto: 
7.1.1. Responsabilizar-se pela entrega dos serviços, acompanhada da documentação 

necessária, nas dependências das unidades da CONTRATANTE, cumprindo 
rigorosamente os prazos de entrega pactuados. 

7.1.2. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços, em termos da mais alta 
qualidade, obedecendo aos procedimentos operacionais estabelecidos pela 
CONTRATANTE, mantendo sob sua exclusiva responsabilidade toda supervisão, 
direção e força de trabalho, para execução completa e eficiente dos serviços, objeto 
do contrato. 
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7.1.3. Elaborar, em cozinha industrial, propriedade da CONTRATADA, transportar e 

distribuir as refeições para as unidades do contratante ou outra(s) designada(s) pela 
mesma, através de sua Coordenadoria de Proteção Social Especial - CPSE 
(SEMPS), dentro do perímetro urbano de salvador. 

 
7.1.4. Arcar com todas as despesas de transporte, necessários à execução dos serviços 

objetos deste contrato. 
 
7.1.5. Apresentar cardápio para desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia, variado. 
 
7.1.6. O primeiro cardápio deverá ser apresentado na assinatura do contrato 
 
7.1.7. Após o recebimento da Ordem de Serviço o CONTRATADO deverá atender prazo 

de fornecimento no período carnavalesco estabelecido. 
 
7.1.8. Executar os serviços em estrita observância às especificações constantes em sua 

proposta e no pregão Eletrônico, que independente de transcrição integram o 
presente contrato para todos os fins de direito. 

 
7.1.9. Manter, para execução deste contrato, pessoal especializado compatível com os 

serviços contratados, sendo indispensável o profissional responsável com registro em 
entidade competente pertinente ao objeto para acompanhar a operacionalização dos 
serviços.  

 
7.1.10. Manter as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, Justiça do Trabalho 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal, conforme disposto na Lei 8.666/93, e 
Vigilância Sanitária, apresentando as respectivas quitações quando exigidas. A 
CONTRATADA encarregar-se-á, exclusivamente, do pagamento de tributos, tarifas, 
emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da 
execução do seu objeto. 

7.1.11. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem a legislação sobre 
Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e sua regulamentação, bem como as 
disciplinas, regulamentos e normas da CONTRATANTE. 

 
7.1.12. Todas as unidades de força de trabalho deverão apresentar-se com fardamento.  

 
7.1.13. Fornecer equipamentos de proteção individual, de acordo com as normas técnicas 

de medicina e segurança do trabalho, bem como o fardamento apropriado ao 
serviço. 

 
7.1.14. Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE quaisquer erros, omissões, incorreções 

ou discrepâncias eventualmente encontradas em especificações dos serviços, antes 
e/ou durante a sua execução. 

 
7.1.15. Não introduzir nenhuma modificação nas especificações dos serviços, sem o 

consentimento prévio, por escrito da CONTRATANTE. 
 

7.1.16. Programar e propor métodos de trabalho a serem empregados na execução dos 
serviços submetendo-os à apreciação da CONTRATANTE. 
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7.1.17. Atender com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, 
bem, como, sobre a não execução de serviços, providenciando sua imediata 
correção, sem ônus para o Município do Salvador. 

 
7.1.18. Fornecer as refeições, acondicionadas em embalagens aluminadas com divisórias, 

de acordo com a composição dos cardápios constante no item 5, além de pratos e 
talheres descartáveis. 

 
7.1.19. Submeter os empregados da CONTRATADA, sem qualquer ônus para o 

CONTRATANTE, aos seguintes exames laboratoriais: Admissional ou Anual 
(radiografia de tórax, exame clínico, bacteriológico e parasitológico de fezes, sumário 
de urina, exame dermatológico, cultura de orofaringe). 

 
7.2. Quanto À Fiscalização: 
 

7.2.1. Aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e 
controle a serem adotados pelo CONTRATANTE. Tais como: impugnar os gêneros, 
condimentos e demais ingredientes utilizados no preparo das refeições, quando de 
qualidade inferior ou mau estado, bem como as refeições já prontas que se apresentarem 
impróprias para o consumo. 

 
7.2.2. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da CONTRATANTE, 

proporcionando fácil acesso aos serviços em execução e atendendo, prontamente, às 
observações e exigências que lhe forem feitas. 
 

7.2.3. Apresentar, sempre que exigidos pela fiscalização do contratante, amostras de 
qualquer gênero ou material a ser empregado na execução dos serviços. 

 
7.2.4. Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovação de 

cumprimento de obrigações tributárias e sociais exigidas por Legislação vigente. 
 

7.2.5. Cumprir, durante a execução dos serviços, todas as leis e regulamentos federais, 
estaduais e municipais pertinentes a este contrato. 

 
7.2.6. Atender, imediatamente, à notificação da CONTRATANTE, quando esta solicitar a 

alteração de métodos inadequados de trabalho e, no prazo de 24 horas, a suplementação 
e/ou à melhoria da unidade de força de trabalho, sem prejuízo das penalidades cabíveis 
pelo descumprimento destas exigências. 

 
7.2.7. Atender solicitação da CONTRATANTE de aumento ou diminuição do quantitativo de 

serviço, sempre que a variação no volume dos mesmos assim o requerer. 
 

7.2.8. Aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal, referente a este contrato, 
por parte do órgão responsável da CONTRATANTE. 

 
7.2.9. Apresentar, sempre que solicitados pela Secretaria Municipal de Promoção Social, 

Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS, os elementos necessários à comprovação dos 
serviços prestados. 

 
7.2.10. Manter sob sua responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para 

execução completa e eficiente dos serviços ora contratado. 
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7.2.11. A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE não restringem a 
responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços do 
objeto contratado e suas consequências e implicações próximas ou remotas. 

 
7.2.12. Coletar diariamente, sob a fiscalização do CONTRATANTE, amostras dos alimentos 

preparados, antes de serem servidos, em embalagens apropriadas para possível analise 
microbiológica, só se desfazendo das mesmas após autorização da fiscalização. Em caso 
de suspeita de contaminação, o contratante providenciará a analise junto ao órgão 
competente, arcando a contratada com as despesas, independente do resultado do laudo. 
 

7.2.13. Apresentar à fiscalização, atestados de saúde dos seus empregados, bem como os 
resultados dos exames médicos. Tais atestados e exames deverão ser apresentados à 
fiscalização no início dos serviços e sempre que solicitados, repetindo-se o procedimento 
quando da admissão de novos empregados 

 
7.3. QUANTO AO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
7.3.1. Adotar o calendário e horário de trabalho da CONTRATANTE, sujeitando-se 
às conveniências e necessidades do serviço. 

 
7.3.2. Submeter por escrito, à aprovação da CONTRATANTE antes do início dos 
serviços, o horário de prestação de serviços com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas, todas as alterações a este referentes. 

 
7.3.3. Atender e respeitar os horários e dias de distribuição das refeições, 
constantes no anexo I do edital, bem como acatar eventuais alterações do mesmo.  
 

 
7.4. QUANTO A OUTROS TÓPICOS: 

 
7.4.1. Assumir, integralmente todos e quaisquer ônus e obrigações concernentes à 
Legislação Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista, sem repassá-las, sob qualquer 
hipótese, à CONTRATANTE. 

 
7.4.2. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às 
repartições competentes, necessárias à execução dos serviços. 

 
7.4.3. Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais 
e municipais, presentes ou futuros que, direta ou indiretamente, incidam ou venham 
a incidir sobre o fornecimento e serviço relacionado com o objeto contratual. O 
CONTRATANTE não se responsabilizará, em hipótese alguma, por quaisquer 
penalidades ou gravames futuros, decorrentes de tributos indevidamente recolhidos 
ou erroneamente calculados por parte da CONTRATADA. 

 
7.4.4. Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações 
de lei, ficando declarado que o pessoal empregado não tem nenhum vinculo jurídico 
com o contratante. 

 
7.4.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
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7.4.6. Efetuar, pontualmente, o pagamento de todas as taxas e impostos incidentes 
sobre sua atividade, e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem 
como, respeitar todas as Leis Federais, Estaduais e Municipais, inclusive as 
obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas da sua unidade de força de 
trabalho. 

 
7.4.7. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, 
securitários, tributos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu 
pessoal, necessário à execução do contrato, bem como sobre a mercadoria. 

 
7.4.8. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier 
causar à contratante ou terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa 
de prepostos ou estranhos. 

 
7.4.9. Não divulgar nem fornecer, sob penas da Lei, dados e informações referentes 
aos serviços realizados, nem os que forem transmitidos pela CONTRATANTE, a 
menos que autorizado por esta, por escrito. 

 
7.4.10.Ressarcir qualquer dano ou prejuízo que causar, por ação ou omissão, à 

CONTRATANTE ou a terceiros. 

 
7.4.11. A CONTRATADA compromete-se a cumprir o quanto disposto na Lei 
8.213/1991. 
 
7.4.12.  A CONTRATADA obriga-se a aceitar quando solicitado pela Administração 
nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos 
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços licitados e as 
supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, com vistas a atender 
a superveniência do interesse público. 
 
7.4.13. A responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução deste Contrato, será 
integral e será apurada de acordo com o Código Civil Brasileiro e legislação 
aplicável. 

 
8. DO REGIME DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO   
 

8.1. O contrato será executado sob regime de empreitada por preço unitário, cujo gestor 
administrativo será a Coordenadoria de Proteção Social Especial – CPSE, da 
Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS. 

 
8.2. O acompanhamento e fiscalização dos serviços, objeto deste contrato será exercido 

pelo (a) Coordenador (a) de Proteção Especial da CONTRATANTE, na forma do item 7. 
2, amparado pelo parecer técnico da servidora Sra. Maria Augusta Pires Lima, 
Nutricionista, sob nº de matricula 104095 que terão poderes para: 

 
a) Transmitir à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias; 
b) Recusar o serviço prestado em desacordo com este contrato. 
 

8.3. A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de 
inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 
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8.4. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA no cumprimento dos seus encargos. 

 
8.5. Todos os contatos formais da CONTRATANTE e vice-versa, far-se-ão por escrito, 

através de carta ou ofício. Contatos não formais não serão considerados na solução das 
pendências contratuais. 

 
8.6. Motivando providências escritas: 

 
8.6.1. Determinar a prioridade de serviços e o controle das condições de trabalho e 

solucionar quaisquer casos concernentes a esses mesmos assuntos. 
 
8.6.2. Sustar, desde que lhe venha ao conhecimento, qualquer serviço que não esteja 

sendo executado de acordo com o especificado no Contrato e seus anexos ou que 
atente contra a segurança de pessoal ou bens da CONTRATANTE e/ou terceiros. 

 
8.6.3. As suspensões de serviços aqui referidas não eximem a CONTRATADA das 

obrigações e penalidades referentes a prazos e multas previstas no Contrato. 
 
8.6.4. Recusar os serviços que não tenham sido prestados como estipulado no Contrato e 

Anexos do edital. 
 
8.6.5. Transmitir à CONTRATADA as determinações e instruções da CONTRATANTE. 

 
8.6.6. Registrar as irregularidades ou falhas encontradas na execução dos serviços, 

anotando as observações que julgar necessárias, assinando em conjunto com o 
representante da CONTRATADA. 

 
8.6.7. Requerer à CONTRATADA a documentação relativa à comprovação do 

adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados, caso estas não 
acompanharem a fatura de serviços. 

 
8.6.8. Dirimir dúvidas apresentadas pela CONTRATADA referentes aos assuntos 

relacionados ao objeto do presente Contrato. 
 
8.6.9. Notificar à CONTRATADA erros ou irregularidades encontrados na prestação dos 

serviços, fixando-lhe o prazo para corrigi-los. 
 
8.6.10. Solicitar à CONTRATADA a substituição imediata de profissional cuja habilitação e 

experiência profissional julgar inadequada para o exercício da função ou que 
execute serviço que repute de rendimento ou qualidade não satisfatório, correndo 
por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer ônus decorrentes das Leis 
Trabalhistas e Previdenciárias, bem como qualquer outra despesa que possa 
decorrer de tal fato 

 
8.6.11. Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, métodos de 

trabalho, distribuição e variação dos quantitativos dos serviços controlados, com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 

 
8.6.12. No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências da 

CONTRATANTE, terá esta, além do direito de aplicação das sanções previstas 
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neste Contrato, o de suspender a execução dos serviços e sustar o pagamento de 
quaisquer faturas. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

9.1. Proceder ao acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto deste contrato e a 
expedição do atestado de tal execução através da CPSE. 

 
9.2. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à 

compreensão das especificações dos serviços, informações técnicas e dados 
complementares que se tornem necessários à boa realização dos serviços, 
colaborando no seu estudo e interpretação. 

 
9.3. Credenciar servidor para autorizar e requisitar o fornecimento do serviço perante a 
CONTRATADA; 

 
9.4. Analisar e responder, em tempo hábil, às solicitações escritas da CONTRATADA, 

referentes aos esclarecimentos sobre os serviços contratados. 
 

9.5. Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, métodos de 
trabalho, distribuição e variação dos quantitativos dos serviços controlados, com 
antecedência de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

9.6. Notificar à CONTRATADA erros ou irregularidades encontrados na prestação dos 
serviços, fixando-lhe prazo para corrigi-los. 
 

9.7. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação da eventual multa. 
 

9.8. Conferir os serviços executados, confrontando-os com as faturas emitidas. 
 

9.9. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste Contrato. 
 
9.10. Elaborar ou alterar cardápios dentro dos padrões qualitativos do Edital e de acordo 

com os preços unitários das refeições, de acordo com o Termo de Referência. 
 
9.11. A CONTRATANTE terá um prazo de 24 (vinte quatro) horas para análise do primeiro 

cardápio e emissão da Ordem de Serviço 
 
9.12. Analisar e responder, em tempo hábil, às solicitações escritas da CONTRATADA, 

referentes aos esclarecimentos sobre os serviços contratados. 
 
9.13. Controlar as refeições fornecidas diariamente, através de mapas ou outro tipo de 

controle, de acordo com o quantitativo de refeições autorizadas pelo serviço de nutrição e 
dietética do CONTRATANTE 

 
9.14. Prestar à contratada, com clareza, as informações necessárias à entrega dos serviços 

solicitados e à emissão das Notas Fiscais/Faturas. 
 

10. PAGAMENTO 

 
10.1. O pagamento será realizado pela Contratada, através de crédito em conta corrente 

junto à agência bancária indicada na declaração ou documento similar fornecido por 
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estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4º, § 2º do Decreto Municipal nº 
13.991/2002, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, após o recebimento e aceite da Nota 
Fiscal/Fatura, devidamente atestada. 

10.2. O faturamento será mensal através de Nota Fiscal/Fatura, emitida em 2 (duas) vias, 
com os requisitos da lei vigente, correspondendo aos serviços efetivamente requisitados e  
executados sendo devidamente  atestado por funcionário da  SEMPS 

10.2.1. O valor a ser pago à CONTRATADA pela execução dos serviços será o resultante 
da aplicação dos preços unitários, constante na proposta de preço as quantidades de 
cadernos cadastrados e digitalizados exigidos no anexo I que forem efetivamente 
executados e aceitos pela CONTRATANTE. 

 
10.2. De acordo com o Decreto nº 23.856/2013 O pagamento será realizado mensalmente 

pela unidade CONTRATANTE, exclusivamente por crédito na conta corrente especificada 
pelo credor, mantida em instituição financeira indicada pela Secretaria da Fazenda.  

10.2.3. Crédito em conta corrente junto ao Banco Bradesco S/A, Agência, Conta 
Corrente, indicados na declaração ou documento similar fornecido por 
estabelecimento bancário, na forma do disposto no art. 4.º, § 2.º do Decreto 
Municipal n.º 13.991/2002, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, após a 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente aceita e atestada por servidor da 
unidade usuária dos serviços. 

10.2.4. Conforme o art. 5º do Decreto citado no item 10.2, competirá ao Secretário 
Municipal da Fazenda deliberar sobre situações excepcionais que autorizem a 
dispensa do pagamento aos fornecedores da Administração Pública Municipal 
Direta e Indireta, mediante crédito em conta bancária mantida no Banco Bradesco 
S/A. 
 

10.2.4.1. De acordo com o parágrafo único do supracitado decreto: 
 
Consideram-se, dentre outras, situações excepcionais que autorizam a dispensa 
revista no “caput” deste artigo: 
 

I. a recusa do Banco Bradesco S/A, devidamente comprovada, na 
abertura de conta corrente em nome do fornecedor; 
II. pagamentos considerados de pequeno valor, definidos por portaria 
da Secretaria Municipal da Fazenda, desde que sejam provenientes de 
contratações de prestadores de serviços de natureza eventual e não 
continuada; 
III. pagamentos decorrentes de acordos firmados com a União, Estados 
e Municípios, bem como suas autarquias, fundações e empresas 
públicas, nos quais haja previsão de depósitos em conta corrente 
específica; 
IV. pagamentos em que haja autorização expressa ou tácita do Banco 
para depósito em conta corrente de Instituição Financeira diversa; 
V. decisões judiciais; 
VI. previsão legal; 
VII. comprovada a impossibilidade do fornecedor na abertura de conta 
corrente por força de normas do Banco Central do Brasil ou de 
legislação pertinente. 
 

10.3 A realização do pagamento fica condicionada ao atendimento, pela Contratada, da 
apresentação dos documentos relacionados abaixo, em original, por qualquer processo de 
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cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade, relativos ao mês 
anterior à prestação dos serviços, e planilha de serviços executados, sob pena de 
retenção do pagamento devido, conforme art. 195 CF. 

 
a) Certidão de Regularidade com o FGTS;  
b) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal.  
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual.  
d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, inclusive quanto a débitos 
previdenciários.  
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

10.4. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
Contratada, o decurso do prazo de pagamento será suspenso, reiniciando-se sua 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida 
atualização financeira. 

 
10.5. Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terá direito à 

compensação financeira por atraso de pagamento, conforme determina o art. 40, inciso 
XIV, alínea “d” da Lei 8.666/93, desde a data prevista para o efetivo pagamento até o dia 
de sua concretização. 

10.5.1. O índice de atualização é o IPCA-e do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. 

10.5.2. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão 
ser calculados com a utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios 

N =  Nº de dias entre a data prevista para o pagamento e o efetivo 
pagamento e a data do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga em atraso 

I =  Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I =     (TX / 100)  → I =.................... 

365  

TX = Percentual da taxa anual do IPCA-e – Índice de Preços ao 
Consumidor Ampliado, do IBGE. 

10.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço. 

10.7. Havendo erro no documento de cobrança ou descumprimento das condições 
pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a 
Contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser 
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, 
devidamente corrigida. 

10.8. Na nota fiscal/fatura deverão estar discriminados a quantidade e o tipo do serviço 
fornecido. 

 
11. DO RECEBIMENTO 
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11.1 Os serviços serão recebidos pelo servidor responsável pelo recebimento e 
inspeção, nas seguintes condições: 

11.1.1. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 
conformidade dos serviços com a especificação, no prazo de até 30 (trinta) minutos 
contados do seu recebimento. Sendo constatados alimentos estragados e/ou 
divergentes das especificações, o setor responsável recusará o recebimento, 
dando ciência dos motivos da recusa à contratada, que assumirá todas as 
despesas daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas na lei, devendo, 
no prazo de 3 (três) horas contado a partir da notificação, refazer o serviço. Caso a 
verificação não seja procedida reputar-se-á como realizada dentro do prazo fixado. 

11.1.2. Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação que comprove a 
adequação do serviço, ou, no caso em que não haja por parte da contratante, 
qualquer manifestação até o prazo final do recebimento provisório. 

11.1.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 
contratada quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado. 

11.1.4. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com ensaios, 
testes, laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a 
perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário. 

11.1.5. Caso satisfatório as verificações, deste inciso, o servidor (a) atestará a 
efetivação do serviço no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor 
Responsável pelo pagamento.  

11.1.6. Caso sejam insatisfatórias as verificações, será lavrado Termo de Recusa e 
Devolução, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações, 
prazo de validade insuficiente ou desaprovação no ensaio de recebimento, ficando 
rejeitado o item que estiver em desacordo com as especificações. Os serviços 
rejeitados devem ser refeitos para fins de novas verificações; 

11.1.7. Caso o serviço não ocorra em 3 (três) horas, ou caso o novo serviço 
também seja rejeitado, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega, 
sujeita à aplicação de penalidades. 

11.1.8.Os custos de refazimento e/ou substituição do, caso ocorra, correrão 
exclusivamente às expensas da CONTRATADA. 

11.1.9 Caso a entrega efetiva dos serviços não atinja a totalidade prevista no Termo de 
Referência, além das penalidades previstas, o pagamento será efetuado calculando 
o valor unitário da refeição pelo número de refeições efetivamente entregues. 
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ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

PMS - Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - 
SEMPS  
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 
 
 
Objeto 
 

TEL: FAX: 

 
RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 

NOME/CONTATO: 
 

 

LOTE ÚNICO 
ITEM Instituição   

1  UNIDADE - BARRA 8 DIAS  

 REFEIÇÕES QTD. REFEIÇÕES/ 8 DIAS P.Unitário 8 DIAS  

1.1 DESJEJUM 1.120 R$  R$  

1.2 COLAÇÃO 1.120 R$  R$  

1.3 ALMOÇO 1.120 R$  R$  

1.4 LANCHE 1.120 R$  R$  

1.5 JANTAR 1.120 R$  R$  

1.6 CEIA 1.120 R$  R$  

total  Item1         -------- R$  
 

ITEM Instituição   

2  UNIDADE - ONDINA 8 DIAS  

 REFEIÇÕES QTD. REFEIÇÕES/ 8 DIAS P.Unitário 8 DIAS  

2.1 DESJEJUM 1.120 R$  R$  

2.2 COLAÇÃO - R$  R$  

2.3 ALMOÇO 1.120 R$  R$  

2.4 LANCHE - R$  R$  

2.5 JANTAR 1.120 R$  R$  

2.6 CEIA 1.120 R$  R$  

total  Item2         -------- R$  
 

ITEM Instituição   

3  UNIDADE - BARRIS 8 DIAS  

 REFEIÇÕES QTD. REFEIÇÕES/ 8 DIAS P.Unitário 8 DIAS  

3.1 DESJEJUM 1.120 R$  R$  

3.2 COLAÇÃO - R$  R$  

3.3 ALMOÇO 1.120 R$  R$  

3.4 LANCHE - R$  R$  

3.5 JANTAR 1.120 R$  R$  

3.6 CEIA 1.120 R$  R$  

total  Item3         -------- R$  
 

ITEM Instituição   

4  UNIDADE - CENTRO 8 DIAS  

 REFEIÇÕES QTD. REFEIÇÕES/ 8 DIAS P.Unitário 8 DIAS  

4.1 DESJEJUM 1.120 R$  R$  

4.2 COLAÇÃO - R$  R$  

4.3 ALMOÇO 1.120 R$  R$  

4.4 LANCHE - R$  R$  

4.5 JANTAR 1.120 R$  R$  

4.6 CEIA 1.120 R$  R$  

total  Item4         -------- R$  
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Valor global do lote único = R$ (somatório dos totais dos itens 01 a 04)   
 
____________________________________________________________________________ 
                                    

 
VALOR GLOBAL DO LOTE ÚNICO ESTIMADO PELO PERÍODO DE 8 (OITO) DIAS =  
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como: frete, seguro,  taxas, tributos e outros 

gravames que possam incidir sobre o objeto licitado  e despesas dos serviços de preparar, fornecer, transportar e distribuir 

refeições para as unidades da Secretaria Municipal de Promoção Social e combate a Pobreza – SEMPS),  bem 
como que o produto será entregue no dia e horários estabelecidos pelo contratante, sem ônus (CIF/Salvador). 

 

SOLICITANTE/PROCESSO 
 
 

VALIDADE DA PROPOSTA 
 

PRAZO DE ENTREGA 
Obedecerá aos horários e serviços 
definidos no item 5 do Termo de 
Referência 
 

 

 
FORNECEDOR 
 
___/___/____         __________________________ 
DATA                     ASSINATURA/CARIMBO 

 

EXIGÊNCIA (EX) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 
 

ANEXO II 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

Pelo presente Termo de Contrato de Fornecimento/Prestação 
de Serviços, regido pela Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, que entre si celebram o MUNICÍPIO DO 
SALVADOR por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE À POBREZA, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 13.927.801/0017-06 com sede à Rua Miguel Calmon, 
nº 28, Comércio, Salvador - BA, neste ato representada por seu 
Secretário o Sr. BRUNO SOARES REIS, nomeado por Decreto 
Simples de 02/03/2015, publicado no DOM em 03/03/2015, 
doravante denominada CONTRATANTE, e, do outro lado, a 
empresa ________________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001-__, 
estabelecida à Rua _____________________ _______, no __, 
________, ________, no Município de ________, através de 
seu representante legal, o Sr. __________________, 
regularmente inscrito no CPF sob o no ___________, 
denominando-se a partir de agora, simplesmente, 
CONTRATADA, decorrente da homologação da licitação na 
modalidade de Pregão Presencial n.º 001/2016, Processo 
Administrativo nº 2896/2015, pelo Secretário Municipal de 
Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza, em 
____/____/____; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal 
n.º 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes clausulas 
contratuais abaixo descritas. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de fornecimento parcelado de 
refeições, abrangendo o preparo, o transporte e a distribuição das refeições para unidades da 
Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza – SEMPS, no período 
carnavalesco (03 a 10 de fevereiro de 2016), conforme descrito nos anexos do Pregão Presencial 
nº. 001/2016. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO 
 
2.1. As despesas relativas ao pagamento correrão à conta dos recursos previstos no orçamento 
da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza no exercício de 2016 
e correspondente nos exercícios subseqüentes: 
 
Projeto/Atividade – 28.122.015.2001 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativo. 
Elemento de Despesa – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
Fonte – 0100 – Tesouro 
 
 



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE À POBREZA – SEMPS 

 

Rua Miguel Calmon, nº 28, 2º andar, Comércio, Salvador-Ba • CEP 40.020-000 • Tel.: (71) 3202-2254 
E-mail: cosel.semps@gmail.com 

35 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
3.1. O presente contrato tem o seu preço global estimado no valor de R$ ______ (_________), a 
ser pago pela CONTRATANTE, de acordo com o efetivo recebimento dos serviços devidamente 
comprovados. 
 

3.2. O pagamento dos serviços será executado após prestação de contas e emissão de Nota 
Fiscal/Fatura em conformidade com a legislação vigente, devidamente atestadas pela SEMPS. 
 

3.3 – A SEMPS efetuará o pagamento do preço proposto pela empresa contratada, em moeda 
corrente, mediante ordem e/ou deposito bancário, ou mediante autorização de débito em conta 
corrente do Banco Bradesco, até o 10 (décimo) dia do mês subsequente, desde que não haja fato 
impeditivo provocado pela empresa contratada. 
 

3.4 - Quando da solicitação do pagamento, a nota fiscal deverá ser entregue juntamente com as 
certidões relacionadas abaixo e deverão estar vigentes na mesma data da emissão da Nota 
Fiscal. 
 

3.4.1. Certidão de Regularidade com o FGTS;  
3.4.2. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal.  
3.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual.  
3.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, inclusive quanto a débitos previdenciários.  
3.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 

3.5 - Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da contratada junto aos órgãos 
fazendários, mediante consulta “on line”, cujos comprovantes serão anexados ao processo de 
pagamento. 
 

3.6 – O pagamento somente será efetuado após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada a prestação dos serviços pelo Setor competente; 
 

3.7 – Ocorrendo erro na fatura (nota fiscal) ou circunstâncias que impeçam a liquidação das 
despesas, a empresa contratada será oficialmente comunicada pelo setor competente da SEMPS, 
e, a partir daquela data, o pagamento ficará suspenso até que sejam providenciadas as medidas 
saneadoras. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação a 
reapresentação da fatura; 
 

3.8 – Caso a identificação de cobrança indevida ocorra após o pagamento da fatura, o fato será 
informado à empresa contratada para que seja efetuada a devolução do valor correspondente no 
próximo documento de cobrança; 
 

3.9 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 
4.1. O prazo de vigência deste contrato será 03 (três) meses a contar da data de assinatura, 
podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE e concordância da CONTRATADA, de 
acordo com o Inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 

4.2. A prorrogação do contrato dar-se-á mediante Termo Aditivo, nos termos da Lei 8666/93, das 
demais normas jurídicas aplicáveis, do edital e anexos. 
 

4.3. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para iniciar os serviços, a 
partir da expedição da Ordem de Serviço. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 - A CONTRATADA obriga-se a executar o fornecimento dos serviços, obedecendo 
rigorosamente às especificações discriminadas no Termo de Referência. 
 

5.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a: 
 

a) Quanto ao objeto: 
 
a.1) Responsabilizar-se pela entrega dos serviços, acompanhada da documentação necessária, 
nas dependências das unidades da CONTRATANTE, cumprindo rigorosamente os prazos de 
entrega pactuados. 
a.2) A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços, em termos da mais alta qualidade, 
obedecendo aos procedimentos operacionais estabelecidos pela CONTRATANTE, mantendo sob 
sua exclusiva responsabilidade toda supervisão, direção e força de trabalho, para execução 
completa e eficiente dos serviços, objeto do contrato. 
a.3) Elaborar, em cozinha industrial, propriedade da CONTRATADA, transportar e distribuir as 
refeições para as unidades do contratante ou outra(s) designada(s) pela mesma, através de sua 
Coordenadoria de Proteção Social Especial - CPSE (SEMPS), dentro do perímetro urbano de 
salvador. 
a.4) Arcar com todas as despesas de transporte, necessários à execução dos serviços objetos 
deste contrato. 
a.5) Apresentar cardápio para desjejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia, variado. 
a.6) O primeiro cardápio deverá ser apresentado na assinatura do contrato 
a.7) Após o recebimento da Ordem de Serviço o CONTRATADO deverá atender prazo de 
fornecimento no período carnavalesco estabelecido. 
a.8) Executar os serviços em estrita observância às especificações constantes em sua proposta e 
no pregão Eletrônico, que independente de transcrição integram o presente contrato para todos os 
fins de direito. 
a.9) Manter, para execução deste contrato, pessoal especializado compatível com os serviços 
contratados, sendo indispensável o profissional responsável com registro em entidade competente 
pertinente ao objeto para acompanhar a operacionalização dos serviços. 
a.10) Manter as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, Justiça do Trabalho Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal, conforme disposto na Lei 8.666/93, e Vigilância Sanitária, 
apresentando as respectivas quitações quando exigidas. A CONTRATADA encarregar-se-á, 
exclusivamente, do pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da 
formalização deste contrato e da execução do seu objeto. 
a.11) Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem a legislação sobre Segurança, 
Higiene e Medicina do Trabalho e sua regulamentação, bem como as disciplinas, regulamentos e 
normas da CONTRATANTE. 
a.12) Todas as unidades de força de trabalho deverão apresentar-se com fardamento. 
a.13) Fornecer equipamentos de proteção individual, de acordo com as normas técnicas de 
medicina e segurança do trabalho, bem como o fardamento apropriado ao serviço. 
a.14) Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE quaisquer erros, omissões, incorreções ou 
discrepâncias eventualmente encontradas em especificações dos serviços, antes e/ou durante a 
sua execução. 
a.15) Não introduzir nenhuma modificação nas especificações dos serviços, sem o consentimento 
prévio, por escrito da CONTRATANTE. 
a.16) Programar e propor métodos de trabalho a serem empregados na execução dos serviços 
submetendo-os à apreciação da CONTRATANTE. 
a.17) Atender com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, bem, 
como, sobre a não execução de serviços, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o 
Município do Salvador. 
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a.18) Fornecer as refeições, acondicionadas em embalagens aluminadas com divisórias, de 
acordo com a composição dos cardápios constante no item 5, além de pratos e talheres 
descartáveis. 
a.19) Submeter os empregados da CONTRATADA, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, 
aos seguintes exames laboratoriais: Admissional ou Anual (radiografia de tórax, exame clínico, 
bacteriológico e parasitológico de fezes, sumário de urina, exame dermatológico, cultura de 
orofaringe). 
 
b) Quanto À Fiscalização: 
 
b.1) Aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a 
serem adotados pelo CONTRATANTE. Tais como: impugnar os gêneros, condimentos e demais 
ingredientes utilizados no preparo das refeições, quando de qualidade inferior ou mau estado, bem 
como as refeições já prontas que se apresentarem impróprias para o consumo. 
b.2) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da CONTRATANTE, 
proporcionando fácil acesso aos serviços em execução e atendendo, prontamente, às 
observações e exigências que lhe forem feitas. 
b.3) Apresentar, sempre que exigidos pela fiscalização do contratante, amostras de qualquer 
gênero ou material a ser empregado na execução dos serviços. 
b.4) Atender, imediatamente, à notificação da CONTRATANTE, quando esta solicitar a alteração 
de métodos inadequados de trabalho e, no prazo de 24 horas, a suplementação e/ou à melhoria 
da unidade de força de trabalho, sem prejuízo das penalidades cabíveis pelo descumprimento 
destas exigências. 
b.5) Atender solicitação da CONTRATANTE de aumento ou diminuição do quantitativo de serviço, 
sempre que a variação no volume dos mesmos assim o requerer. 
b.6) Aceitar auditagem nos seus controles e documentação fiscal, referente a este contrato, por 
parte do órgão responsável da CONTRATANTE. 
b.7) Apresentar, sempre que solicitados pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e 
Combate à Pobreza - SEMPS, os elementos necessários à comprovação dos serviços prestados. 
b.8) Manter sob sua responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução 
completa e eficiente dos serviços ora contratado. 
b.9) A existência e a atuação da fiscalização do CONTRATANTE não restringem a 
responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços do objeto 
contratado e suas consequências e implicações próximas ou remotas. 
b.10) Coletar diariamente, sob a fiscalização do CONTRATANTE, amostras dos alimentos 
preparados, antes de serem servidos, em embalagens apropriadas para possível analise 
microbiológica, só se desfazendo das mesmas após autorização da fiscalização. Em caso de 
suspeita de contaminação, o contratante providenciará a analise junto ao órgão competente, 
arcando a contratada com as despesas, independente do resultado do laudo. 
b.11) Apresentar à fiscalização, atestados de saúde dos seus empregados, bem como os 
resultados dos exames médicos. Tais atestados e exames deverão ser apresentados à 
fiscalização no início dos serviços e sempre que solicitados, repetindo-se o procedimento quando 
da admissão de novos empregados 
b.12) A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões na aquisição dos materiais/prestação dos serviços objeto da presente licitação, de até 
25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE: 
 

a) Proceder ao acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto deste contrato e a expedição 
do atestado de tal execução através da CPSE. 
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b) Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das 
especificações dos serviços, informações técnicas e dados complementares que se tornem 
necessários à boa realização dos serviços, colaborando no seu estudo e interpretação. 
c) Credenciar servidor para autorizar e requisitar o fornecimento do serviço perante a 
CONTRATADA; 
d) Analisar e responder, em tempo hábil, às solicitações escritas da CONTRATADA, referentes 
aos esclarecimentos sobre os serviços contratados. 
e) Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, métodos de trabalho, 
distribuição e variação dos quantitativos dos serviços controlados, com antecedência de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
f) Notificar à CONTRATADA erros ou irregularidades encontrados na prestação dos serviços, 
fixando-lhe prazo para corrigi-los. 
g) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação da eventual multa. 
h) Conferir os serviços executados, confrontando-os com as faturas emitidas. 
i) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste Contrato. 
j) Elaborar ou alterar cardápios dentro dos padrões qualitativos do Edital e de acordo com os 
preços unitários das refeições, de acordo com o Termo de Referência. 
k) A CONTRATANTE terá um prazo de 24 (vinte quatro) horas para análise do primeiro cardápio e 
emissão da Ordem de Serviço 
l) Analisar e responder, em tempo hábil, às solicitações escritas da CONTRATADA, referentes aos 
esclarecimentos sobre os serviços contratados. 
m) Controlar as refeições fornecidas diariamente, através de mapas ou outro tipo de controle, de 
acordo com o quantitativo de refeições autorizadas pelo serviço de nutrição e dietética do 
CONTRATANTE 
n) Prestar à contratada, com clareza, as informações necessárias à entrega dos serviços 
solicitados e à emissão das Notas Fiscais/Faturas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS E LIMITAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE 

 
7.1. Caso a CONTRATADA descumpra as determinações trabalhistas, sociais, fiscais e 
previdenciárias legalmente impostas em relação ao seu corpo técnico, a Contratante poderá sub-
rogar-se nos direitos oriundos das respectivas obrigações, na forma de retenção, para possibilitar 
o adimplemento destas parcelas à unidade de força de trabalho vinculadas à Contratada, sem 
prejuízo das penalidades administrativas e legais aplicáveis à espécie. 

 
7.2. A responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar à CONTRATANTE ou 
a terceiros, em decorrência da execução deste Contrato, será integral e será apurada de acordo 
com o Código Civil Brasileiro e legislação aplicável. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
8.1. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as 
quais prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação; 
 
8.2. A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, 
às penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 
 
9.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante 
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades: 
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9.2. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em executar os serviços, dentro do prazo 
estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa 
compensatória, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos serviços; 
 
9.3. multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto) dia 
após a data fixada para início dos serviços e 0,07% (sete centésimo por cento) ao dia de atraso, a 
partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total dos serviços; 
 
9.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advier de 
caso fortuito ou motivo de força maior. 
 
9.5. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 
 
9.6. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Câmara, e no 
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 
10.1. Este contrato poderá ser rescindo: 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 
n.o 8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo licitatório, desde que 
haja conveniência para a Administração; e 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 
10.2. A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato 
pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESILIÇÃO 
 
11.1. Por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUB-CONTRATAÇÃO 
 
12.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou sub-contratação, no 
todo ou em parte, salvo motivos comprovadamente relevantes e convincentes para que, a 
exclusivo juízo da CONTRATANTE, esta possa aceitar quaisquer das situações acima, o que se 
formalizará por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
13.1. A CONTRATADA assume, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes 
do fornecimento de mão de obra, necessárias à boa e perfeita execução dos serviços contratados. 
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 
prepostos ou subordinados e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a 
CONTRATANTE ou a terceiros. 
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13.2. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e decorrentes da execução do 
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à 
CONTRATADA. 
 
13.3. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
CONTRATADA com terceiros, ainda vinculados a execução do presente contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 
empregados prepostos ou subordinados. 
 
13.4. Os prejuízos causados à CONTRATANTE em virtude de furtos, desvios ou negligência 
causados pela CONTRATADA, serão ressarcidos à CONTRATANTE mediante desconto na(s) 
próxima (s) fatura(s), de acordo com os valores apurados em processo.  
 
13.5. Fica declarada, pelas partes, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre a 
CONTRATANTE e a unidade de força de trabalho da CONTRATADA, designados para os 
serviços, objeto deste contrato. 
 
13.6. A CONTRATANTE fica autorizada a realizar retenção proporcional aos encargos 
previdenciários e trabalhistas cuja quitação não seja comprovada na forma contratual, bem como 
contratar, em nome da CONTRATADA, profissional que execute o cálculo e recolhimento de tais 
verbas aos órgãos arrecadadores. 
 
13.7. As partes poderão de forma fundamentada, solicitar entre si a substituição ou não da 
unidade de força de trabalho, que esteja obstruindo a realização do contrato, ou que esteja 
atentando contra o patrimônio institucional ou material de uma ou das duas partes. 
 

13.7.1. As partes terão o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para realizar as substituições 
referidas ou justificar a recusa da substituição. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
14.1. Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA 
qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando 
como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1. O acompanhamento e fiscalização dos serviços, objeto deste contrato serão exercidos pela 
Coordenação Administrativa da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à 
Pobreza, com a supervisão da Comissão de Organização do Processo de Escolha, que terão 
poderes para: 
 
a) Transmitir à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias; 
b) Recusar o serviço prestado em desacordo com este Contrato. 
 
15.2. A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE. 
 
15.3. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA no cumprimento dos seus encargos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 

            16.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Salvador, Estado da Bahia, como o competente para dirimir 
questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

 
16.2. E por estarem assim, justas e acertadas, assinam as partes CONTRATANTES, diante das 
testemunhas abaixo, o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor. 

 
 

Salvador, ____ de _________ de 2016. 
 
 
 
BRUNO SOARES REIS     ______________________________ 
p/ SEMPS       p/ Empresa 
CONTRATANTE      CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Nome:        Nome: 
RG:        RG: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
ANEXO - III 

 
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

À 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE À POBREZA 
Rua Miguel Calmon, n° 28, Comércio, Salvador - Bahia. 
 
 
Prezados Senhores,  
 
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial n.º 001/2016, estamos 
apresentando proposta para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de fornecimento parcelado de refeições, abrangendo o preparo, o transporte e a 
distribuição das refeições para unidades da Secretaria Municipal de Promoção Social, 
Esporte e Combate à Pobreza – SEMPS, no período carnavalesco (03 a 10 de fevereiro de 
2016), objeto da licitação em referência, declarando expressamente, que: 
 
- recebemos todos as informações e documentos necessários à elaboração da proposta; 
 
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário 
e global do(s) item(ns), bem como total geral por extenso, assim como a indicação das marcas 
dos produtos, conforme o caso;  
 
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus 
Anexos, comprometendo-nos a proceder os serviços objeto desta licitação; 
 
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de execução dos 
serviços, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única 
remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato; 
 
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está 
devidamente habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa 
proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações 
relacionados com esta licitação; 
 
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua 
entrega; 
 
- observaremos o prazo de início dos serviços, de no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, a contar 
da data de recebimento da autorização dos serviços. 
 
Local e data 
 
 

_____________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 
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(Número de identidade do declarante) 
 

 

ANEXO – III A 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2016 
 

(Proposta referente ao Pregão Presencial nº 001/2016) 
 
 
01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 
NOME DA EMPRESA: 
CNPJ/MF: 
ENDEREÇO: 
BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: 
FONE: (    )                                                                    FAX: (    )  
NOME PARA CONTATO: 
02 – DADOS BANCÁRIOS: 
 Conta n.º: _________________ 
 Agencia n.º: _______________ 
 Banco: ____________________ 
03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 
04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
06 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a 
expedição da ordem de serviço. 
07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.  

 
       PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

ITEM OBJETO 
APRES. QUANT. 

ESTIMADA 

VALOR 

UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

01  
    

02  
    

03  
    

04  
    

VALOR GLOBAL R$ ________ (_______________________________________________). 

 
(Carimbo Padronizado do CNPJ) 
 
____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 
Nome: 
Cargo: 
RG.: 
CPF: 
OBS: Elaborar a proposta preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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PRESENCIAL Nº 001/2016 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO 
AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 
 
 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 
acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) 
anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 

Cidade,  ______ de _________________________ de _____. 
Local e data  

 
 
 
 

Assinatura Licitante/Carimbo 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
ANEXO V 

 
MODELO DE CREDENCIAL 

 

 

 
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 
 
 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
Ao 
Pregoeiro da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 
Salvador / BA 
 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
 
Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a) 
_______________, para nos representar no processo licitatório relativo ao Pregão nº 
___________, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita 
apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de 
recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões 
administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Identificação e assinatura do outorgante 
 
 
 
(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO 
 

 
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 
 
 
Ao 
Pregoeiro da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza 
Salvador / BA 
 
 
Srº. Pregoeiro, 
 
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada 
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial 
nº......................, promovida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, 
ESPORTE E COMBATE À POBREZA, e sob as penas da lei, de que atende a todas as 
exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 
 
 
Local de data, 
 
 
 
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2016 

 

ANEXO – VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO 
 

 
 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei 
Complementar nº 123/06, declaramos:  

 
(  ) Que não possuímos  a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno 
porte.  
 
(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na 
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se 
reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.  
 
(  ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na 
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se 
reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.  
 
(  ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na 
comprovação  da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos  no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , 
cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará 
decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 
8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .   
 
 

_____de __________________ de 2016. 
 
 
 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

  CCNNPPJJ  

NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA  
 


