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O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, através da COPEL – COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO, e da 

Pregoeira, designada pela Portaria Nº 002/2017, considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo Nº 

20625/2018 de interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO 

POR LOTE, que será regida pela Lei Federal Nº 8.666/93, Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Municipal Nº 2.355/2005 e 

Lei Complementar Nº 123/06 visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 

ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL COLETIVA, PARA A COMPRA DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ADMINISTRAÇÃO, PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES EM 02 LOTES, PARA O 

RESTAURANTE POPULAR DE LAURO DE FREITAS, SITUADO À RUA EUVALDO LEITE, S/N, CENTRO E 

COZINHA COMUNITÁRIA DE ITINGA, SITUADA NA ESTRADA DR. MAURÍCIO S\N ITINGA, ALÉM DO 

FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, SUPERVISÃO E TREINAMENTO DA MÃO DE 

OBRA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E 

UTENSÍLIOS UTILIZADOS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA NESTE EDITAL. REQUISITADO 

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.  

Comunica que receberá os envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” no dia 28 de março de 

2019 às 08:00 horas. No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o mesmo deverá 

ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento da realização do Certame Licitatório. 

A Abertura da Sessão inicial do Processo Licitatório acontecerá na Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, localizada na Praça Martiniano Maia – Nº 25 - 1º Andar - Sala 02 - Centro – 

Lauro de Freitas/ Bahia – CEP 42.700-000. 

 

1. DA REGÊNCIA LEGAL 

1.1. Lei Federal Nº 8.666/93 e Alterações; 

1.2. Lei Federal Nº 10.520/02 e Alterações; 

1.3. Decreto Municipal Nº 2.355/2005; 

1.4. Lei Complementar Nº 123/06 e Alterações; 

1.5. Demais disposições contidas neste Edital. 

 

2. DO OBJETO DE LICITAÇÃO 

2.1. O presente Pregão Presencial tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 

ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL COLETIVA, PARA A COMPRA DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ADMINISTRAÇÃO, PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES EM 02 LOTES, PARA O 

RESTAURANTE POPULAR DE LAURO DE FREITAS, SITUADO À RUA EUVALDO LEITE, S/N, CENTRO E 

COZINHA COMUNITÁRIA DE ITINGA, SITUADA NA ESTRADA DR. MAURÍCIO S\N ITINGA, ALÉM DO 

FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, SUPERVISÃO E TREINAMENTO DA MÃO DE 

OBRA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E 

UTENSÍLIOS UTILIZADOS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA NESTE EDITAL. REQUISITADO 

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.  
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2.2. As despesas resultantes desta licitação correrão através da rubrica orçamentária:  

0212.2391.339030-00 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta Licitação, deverão 

entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços – (Envelope “A”) e os Documentos de Habilitação – 

(Envelope “B”) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os 

seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019. 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

 

3.2. A declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de Habilitação constantes do Edital, 

conforme Anexo III, deverá ser apresentada por fora do Envelope Nº 01 Proposta de Preços, juntamente com a Carta de 

Credenciamento ou outro documento, conforme item 04. 

3.3. Requisitos para apresentação da(s) Propostas Preços, se não obedecidas, irão determinar a desclassificação do 

licitante: 

3.3.1. As propostas comerciais de licitação deverão obrigatoriamente ser impressas por meio eletrônico ou, na falta do 

mesmo, devem ser datilografadas obedecendo alguns requisitos básicos:  

a) Serem impressas em papel timbrado da empresa licitante;  

b) Serem datadas do dia da entrega dos envelopes;  

c) Ser transcrito o objeto da licitação de forma clara e precisa;  

 

3.3.2. Quanto ao preço do produto ou serviço:  

a) Ser impresso em algarismo e por extenso;  

b) Para serviços, apresentar também planilha apartada com composição de preços unitários;  

c) Declaração de Inclusão de Impostos.  

 

3.3.3. Conter as seguintes informações adicionais:  

a) Validade da Proposta;  

b) Dados Bancários;  

c) Declarações solicitadas neste Edital. 

 

3.4. Poderão participar deste Pregão Presencial quaisquer licitantes que: 
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a) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Edital; 

c) Comprovem possuir os documentos de Habilitação requeridos no Item 8 – Documentação de Habilitação. 

 

3.5. Não poderão participar as empresas que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, bem como as empresas 

declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com a Administração Pública, e, ainda, servidores 

deste Município, na forma do Art. 9º, Inciso III, da Lei Nº 8.666/93.  

3.5.1. Poderão participar do certame os licitantes que estejam em recuperação judicial, desde que demonstrem, na 

fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. 

3.6. Estarão impedidas de participar desta licitação as empresas que apresentem mais de uma proposta; 

3.7. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu representante legal, 

devidamente qualificado e comprovado; 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira por meio de um representante que, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 

sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 

outro documento equivalente como, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH (A CARTEIRA DE 

IDENTIDADE OU CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEVEM SER APRESENTADAS EM CÓPIA 

AUTENTICADA); 

4.1.1. Tratando-se de Representante legal, deverá apresentar cópia do Estatuto Social, Contrato Social ou outro 

instrumento de constituição, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 

4.1.2. Tratando-se de Procurador deverá apresentar Procuração Pública ou Particular, com firma reconhecida, 

acompanhado de Contrato Social, Estatuto Social ou outro instrumento de constituição que comprove assinatura dos 

Sócios, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao Certame, em nome do proponente; 

4.1.3. Considerar-se-á ausente a licitante cujo preposto não detenha procuração específica ou delegação de poderes de 

representação específica; 

4.1.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Pregoeira e Equipe do Pregão e juntados aos autos do 

Processo; 

4.2. Tratando-se de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverá ser apresentada, por ocasião do 

credenciamento, declaração de que a licitante se enquadra nas previsões da Lei Complementar Nº 123/06; 

4.2.1. A falsidade ideológica ou material na declaração, objetivando os benefícios da referida Lei Complementar, 

caracterizará o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo de outras penas e sanções correspondentes; 

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante; 

4.4 Os documentos de Credenciamento passarão a compor o processo; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 005/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 20625/2018 

4 

 

 

 

4.5. Os documentos para exigidos nos itens 4.1., 4.1.1. e 4.1.2 deverão ser apresentados em cópia autenticada por 

Cartório competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Administração, 

mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do 

Certame. 

 

5. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 

ABERTA À SESSÃO PÚBLICA, OS INTERESSADOS APRESENTARÃO INICIALMENTE À PREGOEIRA OU À SUA 

EQUIPE DE APOIO, DECLARAÇÃO, DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO CONFORME MODELO ANEXO III. 

5.1. A Sessão Pública do Pregão Presencial será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, 

sendo recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura, e 

desenvolver-se-á de acordo com o roteiro estabelecido neste Capítulo; 

5.2. Aberta a Sessão Pública pela Pregoeira não mais serão admitidos novos proponentes; 

5.3. Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do item 4.3 deste Edital; 

5.3.1. Os Documentos de credenciamento passarão a compor o processo; 

5.4. Recolhimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação"; 

5.5. Abertura dos envelopes "Proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados; 

5.6. Análise, desclassificação das Propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação das 

Propostas que estejam em consonância com o exigido; 

5.6.1. Na classificação das Propostas, serão considerados, para fins de apuração do Menor Preço, os custos acessórios 

e encargos tributários incidentes sobre o preço do objeto ora licitado; 

5.7. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais; 

5.7.1. Das rodadas de lances verbais participará o licitante que ofertar o Menor Preço e todos os demais cujas Propostas 

de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do Menor Preço; 

5.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na rodada de lances 

verbais participarão as empresas ofertantes das 03 (três) melhores Propostas, quaisquer que tenham sido os preços 

oferecidos; 

5.8. Rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes considerar necessário a Pregoeira; 

5.8.1. A convocação para a oferta de lances, pela Pregoeira, terá como referencial os valores ofertados, iniciando-se 

com a empresa ofertante do maior preço e finalizando com a ofertante do Menor Preço, devendo o lance ofertado cobrir 

o de Menor Preço. O primeiro lance verbal da Sessão Pública deverá cobrir o valor da Proposta escrita de Menor Preço. 

A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das Propostas, que definirá a sequência dos lances 

seguintes; 

5.8.2. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem  5.8.1, quando convocado pela Pregoeira, 

será excluído da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito de ordenação das 

Propostas; 

5.8.3. Ordenamento das empresas por preço; 
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5.8.4. Análise da Proposta de Menor Preço, no que tange à sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo a 

Pregoeira decidir motivadamente a respeito; 

5.8.5. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso, quando 

poderá ser feita contraproposta; 

5.8.6. Verificação das condições de Habilitação do licitante que apresentar a Proposta de Menor Preço, passando para a 

análise da subseqüente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda às exigências Editalícias, até a 

apuração de Proposta que corresponda ao exigido; 

5.8.7. Aclamação do licitante vencedor; 

5.8.8. Vistos e rubricas, pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas participantes, em 

todas as Propostas, nos Documentos de Habilitação do vencedor e nos envelopes de Habilitação remanescentes. 

5.8.9. Manifestação dos demais licitantes quanto à intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver manifestação 

positiva nesse sentido; 

5.8.10. Adjudicação do objeto ao vencedor; 

5.8.11. Fechamento e assinatura da ata da reunião pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes dos 

licitantes; 

5.8.12. Devolução dos envelopes "Documentos de Habilitação" dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos 

aos 2º e 3º classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pelo 

licitante vencedor; 

5.8.13. No caso da Sessão Pública do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as 

suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da equipe de apoio e serão 

exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão Pública marcada para o prosseguimento dos 

trabalhos. 

 

6. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE “A” 

6.1. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, preferencialmente em 

papel timbrado ou impresso da licitante, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada, 

contendo preço unitário e global em algarismos e por extenso, em moeda corrente do país (R$), com apenas duas 

(2) casas decimais, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal da licitante e 

incluirá: 

a) Valor global do serviço, em algarismos e por extenso, fixo e irreajustável, expresso em moeda corrente nacional 

com, no máximo, duas casas decimais, devendo o preço incluir todas as despesas com transporte, encargos fiscais, 

comerciais, previdenciários e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao objeto licitado: 

b) Cotação do valor unitário, em real, para cada item cotado; em caso de divergência entre os valores expressos em 

algarismos numéricos e escritos divergentes, vigorará o valor por extenso: 

b.1) Nos preços propostos já deverão estar incluídas todas as despesas com taxas, impostos e quaisquer outros 

acréscimos; 

b.2) Conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 

mais de um resultado; 
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Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, 

devendo o respectivo serviço ser prestado à Prefeitura Contratante sem ônus adicionais: 

c) Prazo mínimo de validade da Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do Pregão. Se na 

Proposta não constar prazo de validade, subentender-se-á de 60 (sessenta) dias;  

d) Declaração do licitante que atende todas as características mínimas descritas no objeto licitado, conforme planilha e 

condições integrante do Termo de Referência, sob pena de no caso do não atendimento das mesmas, serem aplicadas 

todas as sanções cabíveis; 

e) Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, 

devendo o respectivo serviço ser prestado à Prefeitura Contratante sem ônus adicionais; 

6.2. Após a apresentação na sua Proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 

e aceito pela Pregoeira. 

6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, caso 

sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1. Abertas as Propostas, a Pregoeira classificará o proponente que apresentar a Proposta de MENOR PREÇO POR 

LOTE e as demais em valores sucessivos em até 10% (dez por cento), relativamente à de Menor Preço; 

7.2. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) Propostas de Preços nas condições do item acima, a Pregoeira 

classificará todas as Propostas, até o máximo de três, incluindo a de Menor Preço, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas Propostas escritas; 

7.3. Aos proponentes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em 

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da Proposta classificada de Maior Preço; 

7.4. O proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, será excluído da etapa de 

lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das Propostas; 

7.5. Caso não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a Proposta escrita de Menor Preço e o 

valor estimado para a contratação; 

7.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as Propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da 

primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 

7.7. 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 habilitatórias; 

7.8. Constatado o atendimento pleno às exigências Editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe 

adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos; 

7.8.1. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a 

oferta subseqüente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma Proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo licitante 

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos; 
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7.8.2. Nas situações previstas nos subitens 7.4., 7.5. e 7.8., a Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente 

para que seja obtido preço melhor; 

7.9. A Proposta será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. Contudo, se a licitante for classificada na Sessão 

Pública do Pregão Presencial para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste 

Edital; 

7.10. A licitante vencedora deverá no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da formalização e definição da 

Proposta efetuada por lances na Sessão Pública do Pregão do Presencial, entregar por escrito, Proposta definitiva e 

detalhada de preços, sob pena de ser considerada desistente, convocando-se a segunda colocada; 

7.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica, 

prevalecerão as da Proposta; 

7.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e o(s) licitante(s) presente(s); 

7.13. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B” 

8.1. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de Empresa Individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto Social publicado de acordo com a Lei Federal N° 6.404/76 ou Contrato Social em vigor e 

Alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

d) Decreto de Autorização, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

8.2. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) CND/ Receita Federal, Fazenda Nacional e INSS (Certidão Negativa de Débito ou positiva com efeito de negativa com 

a Receita Federal e a Fazenda Nacional), inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e de Terceiros (INSS); 

d) Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos Estaduais e Municipais, este último do domicílio ou 

sede da empresa; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 

f) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho (CNDT) – Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de 

Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da CLT; 

g) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
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h) Se alguma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada vencedora e haja alguma restrição quanto à 

regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (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 Administração 

Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativa; 

i) A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará decadência do direito, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

8.3. Documentos Complementares 

a) Anexo III– Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação; 

b) Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

c) Anexo VI-  Declaração de Visita. 

8.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica 

8.4.1.  Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter 

a licitante fornecido os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com objeto desta licitação. Se o atestado for 

emitido por pessoa jurídica de direito privado, em caso de dúvida da autenticidade da assinatura, poderá ser exigido o 

reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração. 

8.4.2. Alvará de Saúde (Sanitário) em nome da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária, Estadual, 

Municipal ou Federal. 

8.4.3. Relação e declaração formal de disponibilidade do aparelhamento e pessoal técnico adequado e necessário 

a realização do objeto desta licitação. 

8.4.4. Relação de equipe técnica, operacional e administrativa da empresa licitante, com a quantificação e a 

qualificação das funções compatíveis com o objeto licitado. 

8.4.5. Registro ou inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Nutrição do domicilio ou sede do 

licitante. 

8.4.6. A licitante deverá possuir em seu quadro permanente, até a data limite para entrega da proposta, pelo 

menos um nutricionista, regularmente registrado no Conselho Regional de Nutrição, responsável técnico pelos 

serviços a serem prestados. 

8.4.7. Termo de vistoria ou declaração ao local onde serão prestados os serviços, conforme item 11.7 deste Edital. 

8.4.8. Os Documentos exigidos para Habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório 

competente ou por Servidor da Comissão Permanente de Licitação da Administração, mediante a apresentação dos 

originais, para conferência e autenticação 24 (vinte quatro) horas antes da abertura do Certame. 

 

8.5. Qualificação Econômico-Financeira 

8.5.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física, conforme o caso. A data de expedição da certidão deverá ser de até 30 (dias) di-

as antes da data de entrega do envelope de Habilitação; 
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8.5.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da Lei (com indicação do N° do Livro Diário, número de Registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se 

encontram os lançamentos) que comprovem a boa situação financeira da empresa. Os mesmo deverão estar assinados 

pelo Contabilista (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou Representante legal da empresa. 

As assinaturas deverão estar devidamente identificadas, sendo obrigatória a aposição do DHP (Declaração de 

Habilitação Profissional) do Contador, consoante disposto no CFC 871/2000; 

8.5.3.  A comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, correspondente à: 

Lote I: R$ 619.344,00. 

Lote II: R$ 100.636,80. 

8.6. Será Inabilitado o licitante 

a) que não atender às condições deste Edital; 

b) contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de habilitação, fato com ela relacionado e 

que enseje Inabilitação. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas, qualquer pessoa, na forma prescrita 

na Lei Nº 8.666/93, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente Pregão, 

protocolando o pedido, por escrito, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de 

Administração, localizado na Avenida Santos Dumont, Km 2, Estrada do Coco – Lauro de Freitas/ Bahia no horário de 

expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas, apresentando os seguintes documentos: Contrato Social e CNPJ da 

empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na solicitação de Impugnação; 

9.2. Caberá a Pregoeira, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do 

Certame; 

9.3. Apresentação de impugnação após o prazo estipulado no subitem 9.1, não será conhecido; 

9.4. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização do Certame; 

9.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção venha a apontar, na 

data da abertura da Sessão Pública ou depois da abertura dos envelopes de propostas, falhas ou irregularidades, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

9.6. Aos Licitantes que apresentarem questionamentos em forma de impugnação, para obter o retardamento do certame 

licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, mediante registro 

em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 

correspondentes no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administração, no 

horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas; Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e 

CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante que está dando entrada na solicitação de Recurso, ficando os demais 
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licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

10.1.1. Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, e assinados pelo representante legal da recorrente, sendo 

que não serão aceitos via e-mail, fax-símile, ou qualquer outro meio eletrônico;  

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer importará a decadência do direito 

de recurso e a Pregoeira adjudicará o objeto do Certame à (s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), sendo submetido o 

presente procedimento a Autoridade Competente, para homologação; 

10.3. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às razões indicadas pelo 

licitante na Sessão Pública; 

10.4. O recurso contra decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

10.5. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá (ão) efeito suspensivo e será (ão) dirigido(s) à Secretaria de 

Administração de Lauro de Freitas, por intermédio da Pregoeira, a qual poderá reconsiderar sua decisão, em 03 

(dias) dias ou encaminhá-lo(s) à Procuradoria Geral do Município, para Parecer Jurídico; 

10.6. Decididos os Recursos, a Autoridade Competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologará 

o procedimento licitatório. 

10.7. Aos Licitantes que apresentarem questionamentos em caráter de recurso, para obter o retardamento do certame 

licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 
11. QUANTIDADE/ HORÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

QUANTIDADE 

11.1. A Contratada atenderá toda a demanda de comensais que se dirigir ao Restaurante Popular, limitando-se 

ao máximo de até 3.000 (três mil) refeições diárias. 

11.2. Se houver excesso de produção que ultrapasse 3.000 (três mil) refeições ao dia, a CONTRADA poderá 

comercializar no Restaurante Popular, este excedente, por apenas R$ 2,00 (dois reais), a ser quitado pelo usuário, 

não havendo nenhum aporte de recurso por parte da Contratada.    

11.3. A Contratada atenderá toda a demanda de comensais que se dirigir a Cozinha Comunitária de Itinga em 

Lauro de Freitas, limitando-se ao máximo de até 200 (duzentas) refeições diárias por turno. 

HORÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

11.4 As refeições do Restaurante, elaboradas de acordo com o cardápio, deverão ser servidas diariamente, de 

segunda à sexta-feira, com exceção do previsto no item 1.5, no horário das 11:00h às 14:30h. 

11.5. As refeições da Cozinha, elaboradas de acordo com o cardápio, deverão ser servidas diariamente, de 

segunda à sexta-feira, no horário das 7h às 8h (café da manhã), das 12:00h às 13:30h (almoço) e as 17:00h às 

18:30h (sopa). 

11.6. Quando da realização de eventos que contem com o apoio e parceria da Prefeitura Municipal de Lauro de 

Freitas, a CONTRATADA deverá disponibilizar o espaço do Restaurante Popular de Lauro de Freitas, e servir as 

refeições solicitadas pela CONTRATANTE, nos dias e horários correspondentes aos eventos, inclusive em feriados 
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e finais de semana, em horários distintos estabelecido no Termo de Referência, desde que a CONTRATANTE 

informe sobre o número de refeições, dia e horário do evento, com antecedência mínima 08 (oito) dias. 

 

11.7. DA VISITA 

11.7.1. Os licitantes deverão apresentar a Declaração de Visita – Modelo Anexo VI no envelope de Habilitação, 

sob pena de inabilitação, caso os mesmos não sejam apresentados. 

11.7.2. É facultada aos licitantes a visita aos locais e suas circunvizinhanças, até um dia útil antes da data prevista 

para recebimentos das propostas objeto deste certame, a fim de atestar ter pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem executadas, avaliando os problemas futuros de modo que os 

custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva 

responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato.  

11.7.3. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados 

necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar 

dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. 

11.7.4. Os custos de visita aos locais correrão por exclusiva conta da licitante. 

11.7.5. A visita ao local deverá ser agendada com antecedência de 48 horas por telefone (71) 3288-8663 / 67 ou 

pessoalmente, sendo que as licitantes deverão estar acompanhadas por um técnico indicado pela Secretaria 

Requisitante. 

11.7.6. Após a Visita, o Servidor emitirá o “Atestado de Visita” para o licitante, que oportunamente deverá apresentar 

na documentação na fase de habilitação. 

11.7.7. A visita será feita por amostragem, de acordo com orientações da Secretaria Requisitante. 

11.7.8. Caso os licitantes tenham pleno conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços, deverão apresentar 

a Declaração de Visita – Modelo Anexo VI, no envelope de Habilitação, sob pena de inabilitação, caso os mesmos 

não sejam apresentados. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1.  Obriga-se a CONTRATADA, durante o prazo de execução dos serviços a: 

a) Manter nutricionista responsável técnico conforme exigência do CRN no local de preparação dos itens da 

refeição; 

b) Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja atuação for julgada inadequada pela 

CONTRATANTE; 

c) Conduzir eficientemente os serviços objeto do presente contrato, de acordo com as condições técnicas, de 

habilitação e proposta da CONTRATADA, especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência. 

d) Conduzir os serviços em estrita observância ás normas de legislação federal, estadual e municipal, pertinentes 

aos serviços objeto do presente contrato, mantendo os locais, equipamentos e utensílios dos serviços de 

alimentação nas melhores condições de segurança e higiene. 
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e) Refazer por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por danos resultantes de caso fortuito ou 

de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do 

Município e ou da CONTRATANTE, de seus trabalhadores ou de terceiros. 

f) Refazer às suas expensas, no total ou em parte, os serviços cuja execução estiver em desacordo com o 

estabelecido no presente contrato. 

g) Comunicar à CONTRATANTE de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos locais 

dos serviços. 

h) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, incluindo 

dados técnicos e operacionais sobre os serviços. 

i) Adequar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo 

com a boa técnica ou princípio de nutrição ou dietética. 

j) Utilizar na execução dos serviços, gêneros alimentícios, insumos e materiais de primeira qualidade e com as 

especificações técnicas exigidas na licitação, bem como mão de obra especializada. 

k) Executar os serviços nas condições e prazos estabelecidos, no presente contrato. 

l) Cumprir rigorosamente as disposições, legais e regulamentares pertinentes à segurança, higiene e medicina do 

trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materiais necessários aos trabalhadores. 

m) Manter até o final do contrato as condições de qualificação técnica indicadas no certame que deu origem à 

presente avença, não as alterando sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

n) Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços contratados.  

o) Cumprir as demais Especificações Técnicas referente aos serviços, descritas no ANEXO I do Termo de 

Referência. 

 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento às 

especificações e demais normas técnicas. 

13.2. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecidas no presente contrato. 

 

14. DO CONTRATO  

14.1. A Administração da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas convocará a adjudicatária, para que no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, assine o Contrato; 

14.2. Para a assinatura do Contrato, a ser celebrado, a empresa deverá representar-se por: 

a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o Contrato Social e sua ultima alteração, ou; 

b) Procurador com poderes específicos para assinar o Contrato. 

14.3. Se a empresa adjudicatária recusar-se a assinar o Contrato, sem justificativa por escrito, aceita pela Administração, 

aplicar-se-á o disposto no Art. 4º, Inciso XXIII da Lei Nº 10.520, de 17.07.2002, sem prejuízo das sanções 

administrativas previstas no item 16 deste Edital e Art. 81 da Lei Nº 8.666/93; 

14.5. As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto da presente licitação estarão incluídas nos preços 

propostos, sendo de inteira responsabilidade da licitante; 
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14.6. O prazo de vigência do contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a duração de 12 meses, 

podendo ser prorrogado na ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no artigo 57 da Lei n°. 8.666/93. 

 

15.  CONTROLE DE REFEIÇÕES, FATURAMENTO E PAGAMENTO 

15.1. A proponente vencedora deverá elaborar um Sistema de Contagem de Comensais Diários, para fins de 

controle e pagamento que, obrigatoriamente, deverá ser apresentado até 10 (dez) dias antes da data programada 

para início das atividades e aprovado pela CONTRATADA. 

 

RESTAURANTE POPULAR 

15.2. O pagamento pelos serviços prestados à Contratada será pela quantidade de refeições servidas, sendo R$ 

2,00 (dois reais) pago pelo usuário e o restante pela Contratante, nas condições previstas e acordadas 

contratualmente. 

15.3. As medições para aferir o número de refeições servidas serão realizadas diariamente, no período das 

15h00min às 17h00minh, e deve ser conferida e atestada por preposto indicado pela Contratante. 

 

COZINHA COMUNITÁRIA DE ITINGA 

15.4. O valor previsto para pagamento da alimentação (custo final) à Contratada será de, no máximo R$ 1,00 (um 

real) no café da manhã, R$ 2,00 (dois reais) no almoço e R$ 1,00 (um real) no jantar, por cada refeição servida nos 

horários determinados e sob as condições previstas e acordadas contratualmente, para as refeições servidas na 

Cozinha Comunitária de Itinga. 

15.5. As medições para aferir o número de refeições servidas serão realizadas diariamente, no período das 14h até 

18:45h, e deve ser conferida e atestada por preposto indicado pela Contratante. 

15.6. Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal com valor global das refeições servidas no 

mês de referência, que deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania -  

SEMDESC, até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente. 

15.7. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania -  SEMDESC, após as conferências de praxe 

encaminhará a Nota Fiscal e demais documentos para a Contabilidade da Prefeitura, a fim de processar o 

pagamento em até 30 (trinta) dias do mês seguinte. 

 

16. DO ADITAMENTO 

16.1. O Contrato proveniente deste Edital poderá ser aditado ou prorrogado, desde que dentro das determinações e 

limitações da Lei Nº 8.666/93, aplicável às contratações da Administração Pública, inclusive quanto aos prazos para a 

execução contratual. 

 

17. DAS SANÇÕES  

17.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se for o caso, no 

que couber, garantindo o direito prévio de ampla defesa, o contratado que:  

a) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
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c) Falhar ou fraudar na execução do objeto desta solicitação; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta solicitação, a Administração da Prefeitura Municipal de 

Lauro de Freitas poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado ou detentor da ata as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por 

base o valor global do respectivo lote; 

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 

d) O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a 

rescisão da tomada de preço. 

e) As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no 

prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrada judicialmente. 

f) Compete à Secretária de Assistência Social e Cidadania a penalidade de advertência, facultada a defesa 

do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, o qual será dirigido à autoridade 

superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar sua decisão, ou, fazê-lo subir 

devidamente informados. 

 

18. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

18.1. Nos casos de Microempresa deverão ser apresentados documento emitido pela Junta Comercial comprovando o 

regime diferenciado; 

18.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte será assegurado o prazo de 05 (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 Administração Pública, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais Certidões 

Negativas ou Positivas com Efeito de Certidão Negativa; 

18.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 18.2, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Nº  8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou 

revogar a licitação; 

18.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte;  

18.5. 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) superior ao Melhor Preço;  

18.6. 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;  

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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b) não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do item “a” deste item, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do Art. 44 da Lei 

Complementar Nº 123/2006 e alterações, 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 18.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 18.6, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

Proposta originalmente vencedora do Certame. 

18.7. O disposto nos itens 18.4, 18.5 e 18.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

  

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. A CONTRATANTE se reserva no direito de intervir, em qualquer fase dos serviços, de forma direta ou através 

de terceiros, para suprir deficiências técnicas da CONTRATADA, de forma a ficar assegurado o andamento dos 

trabalhos e o cumprimento do prazo contratual. 

19.2. A PROPONENTE deverá elaborar sua proposta plenamente informada e consciente de tudo que se relacione 

com a natureza e localização dos serviços, suas condições gerais e locais e tudo que possa influir sobre estas. Em 

hipótese alguma e nem em qualquer época, poderá propor modificações nos preços, taxas, prazos ou condições de 

sua Proposta sob alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços e condições locais. 

19.3. Em caso de prorrogação da execução do contrato, com base no artigo 57 da Lei 8.666/93, de forma que 

ultrapasse o período de um ano, a Contratada deverá apresentar cronograma de gozo de férias dos profissionais 

envolvidos, o qual será fiscalizado e acompanhado pela administração do contrato em conjunto com o Restaurante 

Popular. Quando do gozo de férias, a Contratada deverá substituir o profissional ausente, apresentando com 

antecipação mínima de 05 dias o substituto que deverá ter seus encargos sociais pagos e comprovados junto à 

fiscalização CONTRANTANTE. 

19.4. A CONTRATADA deverá dispor o refeitório e os espaços necessários à realização de projetos educativos, 

capacitações e outros eventos, mediante solicitação da CONTRATANTE, em horários que não interfiram no bom 

andamento de distribuição das refeições, ficando sob responsabilidade da CONTRATANTE a arrumação do mesmo 

após o evento. 

19.5. A CONTRATADA deverá elaborar cardápio, incentivando a cultura alimentar regional, com composição 

seguida conforme os parâmetros indicados no Termo de Referência, especialmente no que diz respeito aos 

per capita estabelecidos e incidência dos gêneros e preparações. 

19.6. A CONTRATADA deverá manter toda a equipe de trabalho da empresa CONTRATADA alocada na execução 

do serviço, supervisionada e orientada por profissional Nutricionista da empresa, registrada no CRN, que se 

responsabilizará, tecnicamente, pelas refeições distribuídas, monitorando a cadeia produtiva, em conformidade com 

o Manual de Boas Práticas (BPF) e com os Procedimentos Operacionais Padrão( POP’s) que deverão ser 

elaborados, com fluxograma de produção, e apresentados à CONTRATANTE, após um mês do início dos serviços. 
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19.7. A CONTRATADA deverá retirar e guardar, obrigatoriamente em recipientes e temperatura apropriadas, por 72 

horas, amostras devidamente identificadas, de no mínimo 100g de cada alimento pronto, após ter servido cerca de 

60% dos usuários assim como, amostras dos pratos protéicos “in natura” do cardápio diário. 

19.8. A CONTRATADA deverá custear procedimento e análise laboratorial microbiológica nas amostras de 

alimentos, conforme legislação vigente em caso de suspeita de doença de origem alimentar (DOA) e/ou quando 

houver solicitação da CONTRATANTE. 

19.9. A CONTRATADA deverá apresentar o cardápio elaborado com 30 (trinta) dias de antecedência ao mês 

consecutivo, para aprovação da CONTRATANTE devendo expor, com antecedência aos usuários do restaurante e 

cozinha, o cardápio dos próximos 8 (oito) dias. 

19.10. A CONTRATADA deverá acatar alterações dos cardápios conciliadas juntamente com a CONTRATANTE 

mediante apresentação das sugestões, sazonalidade e situações de emergências comprobatórias. 

19.11. A CONTRATADA deverá atender na elaboração do cardápio, ao Programa de Alimentação do Trabalhador 

(PAT) em conformidade com a legislação, devendo conter de 1400 à 1600 calorias com um NDpcal de 6%. 

19.12. A CONTRATADA deverá desenvolver boas relações com a CONTRATANTE e sua equipe técnica, acatando 

ordens e instruções pertinentes às normas de higiene, segurança, medicina do trabalho, legislação dos alimentos e 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

19.13. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo abastecimento e/ou despesas relativas à telefonia, água, 

energia elétrica, gás, controle de pragas realizada por empresa credenciada (desratização e desinsetização), 

limpeza de caixa d’água e gordura bimestralmente, manutenção de equipamentos, materiais de escritório para o 

funcionamento de seus serviços e quaisquer outras que venha a interferir no funcionamento do Restaurante 

Popular e da Cozinha Comunitária. 

19.14. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela retirada do lixo orgânico e inorgânico das dependências do 

restaurante popular e acondicioná-los em contêineres com tampa, dotados de corrente com 5 (cinco) metros de 

extensão para o recolhimento diário pela prefeitura através da gerência de limpeza urbana. 

19.15. A CONTRATADA deverá realizar o tratamento da água a ser consumida e análise laboratorial, conforme 

legislação vigente, com apresentação do comprovante a CONTRATANTE. 

19.16. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente da incidência de todos os tributos federais, estaduais 

e municipais, que possam advir dos serviços contratados, fazendo prova deles quando requerido e 

responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições competentes, com total isenção da 

prefeitura. 

19.17. Todos os procedimentos relacionados ao preparo de alimentação e /ou fornecimento de gêneros e demais 

insumos pertinentes deverão estar em conformidade com a legislação vigente e com o disposto pela ANVISA e 

Ministério da Saúde. 

19.18. O Restaurante Popular e a Cozinha Comunitária funcionarão como EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, através de um conjunto de ações planejadas para garantir a oferta e 

o acesso aos alimentos para toda a população, promovendo à nutrição, educação, a saúde e fortalecendo a 

cidadania por meio da oferta de refeições em ambiente limpo, confortável e em conformidade com as orientações 

dos órgãos da vigilância sanitária, favorecendo a dignidade e a convivência entre os usuários. 
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19.19. A CONTRATADA poderá, com o apoio, coordenação e supervisão da CONTRATANTE, realizar eventos 

festivos e regionais em datas características, a exemplo do São João, Natal, Carnaval, aniversário da cidade, 

dentre outras. Nessas datas, o Restaurante Popular e a Cozinha serão decorados com motivo da época, e o 

cardápio planejado para fornecer as comidas típicas, de acordo com a festividade. 

19.20. A CONTRATADA deverá realizar ações de educação alimentar, expondo em mural do Restaurante Popular 

e da Cozinha Comunitária material versando sobre prevenção às doenças e esclarecimentos sobre as patologias 

ligadas à alimentação: diabetes, hipertensão, obesidade etc. 

19.21. A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de higiene para estabelecimentos onde serão servidos 

alimentos pré-cozidos e cozidos em alimentação para coletividade, conforme a legislação vigente, aplicando os 

princípios do método de Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

19.22. A CONTRATADA deverá, com acompanhamento da CONTRATANTE, realizar pesquisa de satisfação 

mensal e apresentação dos resultados e plano de ação para melhoria dos serviços. 

19.23. Ficam proibidas a subcontratação, cessão, transferência total ou parcial dos serviços objetos do presente 

contrato, sendo permitida a subcontratação apenas com relação aos serviços de manutenção de equipamentos, 

utensílios, fornecimento de pães e eventos decorativos. 

19.24. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser protocolados no Setor de 

Protocolo Geral desta Prefeitura situado na Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida santos 

Dumont, KM 2, Estrada do Coco – Lauro de Freitas/ Bahia, no horário de expediente do Setor das 08:00 às 14:00 horas. 

Apresentando os seguintes Documentos: Contrato Social e CNPJ da empresa, e RG e CPF do representante legal da 

empresa. 

 

20. DO FORO 

20.1. Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas no Foro da Comarca de 

Lauro de Freitas, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 

21. ANEXOS DO EDITAL 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Planilha Discriminativa; 

Anexo III – Declaração de Atendimento dos Requisitos de Habilitação; 

Anexo IV – Declaração de Observância ao Art. 7o, Inciso XXXIII, da Carta Magna; 

Anexo V – Minuta do Contrato; 

Lauro de Freitas/ Bahia, 12 de março de 2019. 

 
Fernanda Borges Soares 

Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação industrial coletiva, por 12 (doze) meses, para a 

compra de materiais, prestação de serviços de administração, preparo, fornecimento e distribuição de refeições em 

02 lotes, para o Restaurante Popular de Lauro de Freitas, situado à Rua Euvaldo Leite, S/N, Centro, e Cozinha 

Comunitária de Itinga, situada na Estrada Dr. Maurício s\n Itinga, além do fornecimento de todos os gêneros e 

demais insumos, supervisão e treinamento da mão de obra, prestação de serviços de manutenção corretiva e 

preventiva dos equipamentos e utensílios utilizados, em conformidade com os anexos deste Termo de Referência, 

conforme necessidades da CONTRATANTE, e em consonância com as Políticas Públicas Nacional, Estadual e 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, e os objetivos do Programa Fome Zero. 

 

1.2 - JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE  

Em atendimento ao § 2º do Artigo 1.º do Decreto 5.504/2005, a inviabilidade da utilização do pregão na forma 

eletrônica deverá ser justificada. Verifica-se, portanto, que o principal aspecto a ser observado no que se refere à 

opção pela modalidade presencial é a possibilidade e se imprimir maior celeridade à contratação de bens e 

serviços, sem prejuízo à competividade. Além disto tem se observado através de acompanhamento de pregões 

eletrônicos que embora tenha sido concebido para agilizar os procedimentos, excessiva demora em suas 

conclusões, ao grande volume de empresas que declinam e suas propostas o que não ocorre na forma presencial.  

A contratação de empresa com sede em localidades que dificultam a prestação este tipo de serviço torna-se a 

logística inviável, visto a prestação deste serviço é constante por longo período, além o exposto, interferiria na 

eficiência e celeridade o trabalho a Secretaria.   

O incentivo às empresas do Estado, ajudando sensivelmente o aquecimento do comercio local (estado e 
município), gerando mais empregos, consequentemente mais qualidade de vida para a população. 
 
2. INTRODUÇÃO 

2.1 - RESTAURANTES POPULARES – O QUE SÃO 

Restaurantes Populares são estabelecimentos administrados pelo poder público que se caracterizam pela produção 

e comercialização de refeições saudáveis, nutricionalmente balanceadas, originadas de processos seguros, 

constituídas com produtos regionais, a preços acessíveis, servidas em locais apropriados e confortáveis, de forma a 

garantir a dignidade ao ato de se alimentar. São destinados a oferecer à população que se alimenta fora de casa, 

prioritariamente aos extratos sociais mais vulneráveis, refeições variadas, mantendo o equilíbrio entre os nutrientes 

(carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, vitaminas, sais minerais e água) em uma mesma refeição, possibilitando ao 

máximo o aproveitamento pelo organismo, reduzindo os riscos de agravos à saúde ocasionados pela alimentação 

inadequada. 
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Esses restaurantes devem ainda funcionar como espaços multifuncionais para diversas atividades, contribuindo 

para o fortalecimento da cidadania e representando um pólo de contato do cidadão com o poder público. Nesses 

espaços, poderão ser realizadas atividades de desenvolvimento comunitário, estímulo ao cooperativismo, promoção 

da saúde e de educação alimentar, como, por exemplo, palestras sobre valor nutricional dos alimentos, oficinas de 

aproveitamento e combate ao desperdício de alimentos, realização de campanhas educativas, e também outras 

atividades com fins culturais e de socialização, tais como shows, apresentações e reuniões da comunidade. 

 

2.2 - COZINHAS COMUNITÁRIAS – O QUE SÃO 

São equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional e fazem, parte de um conjunto de ações voltadas 

para garantir o direito humano a alimentação adequada, combatendo a insegurança alimentar que atinge parcela 

considerável da população do País. As Cozinhas Comunitárias têm se mostrado um instrumento de intervenção 

eficiente no fornecimento de alimentação de qualidade para a população em situação de vulnerabilidade social. 

Essas Cozinhas além de fornecer refeições diárias, devem ainda funcionar como espaços multifuncionais para 

diversas atividades, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e representando um pólo de contato do 

cidadão com o poder público. Nesses espaços, poderão ser realizadas atividades de desenvolvimento comunitário, 

estímulo ao cooperativismo, promoção da saúde e de educação alimentar e nutricional, como, por exemplo, 

palestras sobre valor nutricional dos alimentos, oficinas de aproveitamento e combate ao desperdício de alimentos, 

realização de campanhas educativas, e também outras atividades com fins culturais e de socialização, tais como 

shows, apresentações e reuniões da comunidade. 

 
2.2.1 - OBJETIVOS PARA IMPLANTAR UM RESTAURANTE POPULAR 

O Programa Restaurante Popular tem como objetivo apoiar a implantação e modernização de restaurantes públicos 

populares geridos pelo setor público municipal/estadual. A implantação desses restaurantes visa à ampliação da 

oferta de refeições adequadas do ponto de vista sanitário e nutricional, a preços acessíveis e em local confortável e 

de fácil acesso, buscando beneficiar a população em situação de risco nutricional e estimular a formação de 

sistemas de proteção alimentar. 

Devendo ainda: 

a) Apoiar a construção, a reforma e a adaptação das instalações prediais; 

b) Apoiar a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e de consumo novos; 

c) Apoiar a capacitação das equipes de trabalho; 

d) Apoiar a formação de profissionais, na área de produção de alimentos, que desempenhem atividades básicas de 

um restaurante; 

e) Apoiar a difusão dos conceitos de educação alimentar e sua aplicação; 

f) Criar espaços de desenvolvimento comunitário e de formação da cidadania; 

g) Elevar a qualidade da alimentação fora do domicílio, garantindo a variedade dos cardápios com equilíbrio entre 

os nutrientes (carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, vitaminas, sais minerais e água) na mesma refeição, 

possibilitando ao máximo o aproveitamento pelo organismo; 
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h) Promover ações de educação alimentar voltada à segurança nutricional, preservação e resgate da cultura 

gastronômica, combate ao desperdício e promoção da saúde;  

i) Gerar novas práticas e hábitos alimentares saudáveis, incentivando a utilização de alimentos regionais; 

j) Promover o fortalecimento da cidadania por meio da oferta de refeições em ambientes limpos, confortáveis e em 

conformidade com as orientações dos órgãos de vigilância sanitária, favorecendo a dignidade e a convivência entre 

os usuários; 

k) Estimular os tratamentos biológicos dos resíduos orgânicos e a criação de hortas comunitárias; 

l) Disponibilizar o espaço do Restaurante Popular para realização de atividades de interesse da sociedade 

(reuniões, comemorações, cursos de culinária saudável e outros eventos). 

Os restaurantes devem atuar como reguladores de preços dos estabelecimentos localizados em seu entorno, 

contribuindo também para uma elevação da qualidade das refeições servidas e higiene dos estabelecimentos 

comercializadores. 

 

2.2.1.1 - OBJETIVOS PARA IMPLANTAR UMA COZINHA COMUNITÁRIA 

Incentivar e apoiar a implantação de Unidades de Alimentação e Nutrição - UAN, para a produção de refeições em 

ambientes adequados, com qualidade e compatíveis com os requisitos para uma alimentação saudável e uma vida 

digna, respeitando as diferenças regionais proporcionando, assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome, acesso 

a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, econômica e rica em nutrientes.     

Específicos 

a) Estimular o auto - abastecimento; 

b) Contribuir para melhorar a dieta alimentar das comunidades envolvidas visando o avanço da condição 

nutricional; 

c) Proporcionar ás famílias em situação de extrema pobreza uma alimentação saborosa, saudável, 

diversificada, econômica e rica em nutrientes, introduzindo hábitos alimentares saudáveis; 

d)  Interromper a carência nutricional da população vulnerável à fome, respeitando as diferenças regionais; 

e) Reduzir os índices de anemia e desnutrição; 

f) Transferir tecnologia de produção de alimentos por meio de processo educativo; 

g) Capacitar os beneficiários do projeto para a gestão empreendedora de negócios de caráter associativo; 

h) Apoiar a auto – sustentabilidade via produção de gêneros alimentícios (hortas, lavouras, etc); 

i) Promover ações de educação alimentar voltadas á segurança alimentar e nutricional, preservação e 

resgate da cultura gastronômica, combate ao desperdício e promoção da saúde;   

j) Garantir a participação da comunidade na gestão das Cozinhas Comunitárias de forma a manter sua 

operação sustentável ao longo do tempo, mesmo que a atuação do Poder Público seja reduzida ou excluída; 

k) Utilizar cardápio de baixo custo, que valorizem os hábitos alimentares existentes na comunidade; 

l) Utilizar o espaço da Cozinha Comunitária, para atividades de geração de emprego e renda.  
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, cumprindo sua responsabilidade no combate à fome, assinou convênio 

com a União (MDS) objetivando a instituição do restaurante popular em Lauro de Freitas. Trata-se de elemento 

importante para atender às necessidades nutricionais dos munícipes que se encontram em estado de 

vulnerabilidade social. 

A empresa vencedora receberá, em regime de comodato, os equipamentos e utensílios para o devido 

funcionamento do restaurante (anexo II) e cozinha (anexo V) sendo de sua inteira responsabilidade, a manutenção 

e conservação dos mesmos. 

O Restaurante Popular de Lauro de Freitas funcionará de segunda-feira a sexta-feira, não ocorrendo atendimentos 

aos sábados, domingos e feriados, exceto em casos previamente solicitados e agendados. 

O atendimento ao público não será restritivo. Atenderá moradores de rua, destrabalhadores, estudantes, 

subtrabalhadores e itinerantes, compreendendo estes como beneficiários foco da política Pública de Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

Serão servidas refeições diárias, equilibradas e de boa qualidade, entre o horário de 11:00 horas e 14:30 horas, 

com cardápio básico composto de arroz, feijão, carne, farinha de mandioca, legumes, salada, pão, suco natural e 

fruta, compondo o mínimo de 1400 (um mil e quatrocentas) calorias por refeição.  

A gestão do Restaurante Popular será feita pela Proponente Vencedora, em conformidade com o Termo de 

Referência de licitação proposto para este objeto, ficando a mesma obrigada a substituir móveis e utensílios 

desgastados pelo uso e necessários à manutenção da prestação do serviço. 

A aquisição dos alimentos a serem processados no Restaurante Popular deverá, prioritariamente, ser feita através 

dos pequenos produtores rurais locais ou da região metropolitana de Salvador beneficiários dos Programas de 

Agricultura Familiar (PRONAF), Programa Compra Direta Local (PAA) e/ou das associações de pequenos 

produtores rurais, objetivando a Inclusão Social e a redução dos custos operacionais e o fomento à agricultura 

familiar local. 

Poderá o Restaurante Popular ser beneficiado desses Programas Governamentais (federal, estadual e municipal) 

com o fornecimento de materiais de consumo e insumos, desde que o valor da aquisição seja abatido no custo da 

refeição subsidiada. 

O fornecimento de refeições para consumo fora das instalações do Restaurante Popular, inclusive marmitex, só 

poderá ser feitas mediante autorização prévia da CONTRATANTE, acordando-se o quantitativo e forma de 

distribuição. 

A Cozinha Comunitária de Itinga em Lauro de Freitas funcionará de segunda-feira a sexta-feira, não ocorrendo 

atendimentos aos sábados, domingos e feriados. 

Serão servidas refeições diárias, equilibradas e de boa qualidade. O café da manhã será servido de 7h às 8h da 

manhã e deve ser composto de café com leite, pão com manteiga e queijo, presunto ou ovo frito, fruta, bolo, raízes, 

mingau e etc) o almoço será servido de 12h às 13:30h horas, (com cardápio básico composto de arroz, feijão, 

carne, farinha de mandioca, legumes, salada, suco natural, molho de pimenta e fruta). Será servida também na 

Cozinha Comunitária de Itinga, sopa (sabores variados) diariamente no período compreendido entre 17h até às 

18:30h. A gestão da Cozinha Comunitária de Itinga em Lauro de Freitas será na modalidade de gestão própria, 
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porém a Proponente Vencedora, deverá estar em conformidade com o termo e referência de licitação proposto para 

este objeto, ficando a mesma obrigada a substituir móveis e utensílios desgastados pelo uso e necessários à 

manutenção da prestação do serviço. 

A aquisição dos alimentos a serem processados na Cozinha Comunitária de Itinga deverá, prioritariamente, ser feita 

através dos pequenos produtores rurais e/ou associações ou cooperativas de agricultores locais ou da região 

metropolitana de Salvador ou produtores do município vinculados ao Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 

objetivando a Inclusão Social e a redução dos custos operacionais e o fomento à agricultura familiar local. 

Poderá a Cozinha Comunitária ser beneficiada do Programa de Aquisição de Alimentos com o fornecimento de 

materiais de consumo e insumos, desde que o valor da aquisição seja abatido no custo da refeição subsidiada. 

A proponente vencedora deverá elaborar um Sistema de Contagem de Comensais Diários, para fins de controle e 

pagamento que, obrigatoriamente, deverá ser apresentado até 10 (dez) dias antes da data programada para início 

das atividades e aprovado pela CONTRATADA. 

 

3. ÁREAS DE ATUAÇÃO DO SERVIÇO 

Para a administração dos serviços de preparo e distribuição de REFEIÇÕES, no Restaurante Popular e da Cozinha 

Comunitária, a CONTRATADA utilizará as instalações próprias do Restaurante Popular e da Cozinha Comunitária. 

A CONTRATANTE disponibilizará os equipamentos, materiais e utensílios, devidamente descritos no ANEXO II e V, 

em regime de comodato. 

 

4. QUANTIDADE 

4.1. A Contratada atenderá toda a demanda de comensais que se dirigir ao Restaurante Popular, limitando-se ao 

máximo de até 3.000 (três mil) refeições diárias. 

4.2. Se houver excesso de produção que ultrapasse 3.000 (três mil) refeições ao dia, a CONTRADA poderá 

comercializar no Restaurante Popular, este excedente, por apenas R$ 2,00 (dois reais), a ser quitado pelo usuário, 

não havendo nenhum aporte de recurso por parte da Contratada.    

4.3. A Contratada atenderá toda a demanda de comensais que se dirigir a Cozinha Comunitária de Itinga em Lauro 

de Freitas, limitando-se ao máximo de até 200 (duzentas) refeições diárias por turno. 

 

5. CONTROLE DE REFEIÇÕES E FATURAMENTO 

RESTAURANTE POPULAR 

5.1. O pagamento pelos serviços prestados à Contratada será pela quantidade de refeições servidas, sendo R$ 

2,00 (dois reais) pago pelo usuário e o restante pela Contratante, nas condições previstas e acordadas 

contratualmente. 

5.2. As medições para aferir o número de refeições servidas serão realizadas diariamente, no período das 

15h00min às 17h00minh, e deve ser conferida e atestada por preposto indicado pela Contratante. 

 

COZINHA COMUNITÁRIA DE ITINGA 
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5.3 - O valor previsto para pagamento da alimentação (custo final) à Contratada será de, no máximo R$ 1,00 (um 

real) no café da manhã, R$ 2,00 (dois reais) no almoço e R$ 1,00 (um real) no jantar, por cada refeição servida nos 

horários determinados e soba as condições previstas e acordadas contratualmente, para as refeições servidas na 

Cozinha Comunitária de Itinga. 

5.4 – As medições para aferir o número de refeições servidas serão realizadas diariamente, no período das 14h até 

18:45h, e deve ser conferida e atestada por preposto indicado pela Contratante. 

5.5 – Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal com valor global das refeições servidas no 

mês de referência, que deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania -  

SEMDESC, até o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente. 

5.6 – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania -  SEMDESC, após as conferências de praxe 

encaminhará a Nota Fiscal e demais documentos para a Contabilidade da Prefeitura, a fim de processar o 

pagamento em até 30 (trinta) dias do mês seguinte. 

 

6. QUANTO AO AMPARO LEGAL 

6.1 - A criação dos Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias devem ter previsão legal. O instrumento que 

ampara a criação e o funcionamento dos Equipamentos variam em função da forma de gestão escolhida e da 

legislação específica dos estados e municípios. A elaboração e execução dos projetos devem respeitar a 

Legislação sanitária e cumprir os critérios para a construção do equipamento e determinação dos procedimentos 

operacionais do serviço, de forma a garantir segurança e qualidade à produção das refeições servidas. É 

imprescindível a ata de aprovação do projeto pelo Conselho Municipal e Estadual de Segurança Alimentar ou na 

ausência destes, pelo Conselho de Assistência Social, acompanhada de Lei de Constituição da entidade e da ata 

de posse do representante do Conselho. O controle social deve ser exercido desde a formulação da proposta até o 

acompanhamento do programa implantado, por meio do da avaliação dos impactos da ação na sociedade. 

 

7. QUANTO À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
 

No Restaurante Popular e a Cozinha Comunitária, sob a coordenação e apoio da CONTRATANTE, serão 

desenvolvidas atividades de educação alimentar e nutricional, visando estimular a sociedade a combater a fome e a 

adotar hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para a prevenção e o combate a uma série de problemas 

relacionados à alimentação inadequada, como a desnutrição, obesidade, diabetes, hipertensão e outras. Essas 

atividades podem utilizar diversas formas de comunicação como campanhas, palestras, folders, painéis, oficinas 

culinárias e outros. 

Os conteúdos abordados devem estar de acordo com a realidade local, incluindo: 

a) Saúde, estilo de vida e alimentação saudável, abordando a quantidade, a qualidade, a regularidade e a 

adequação para as diferentes fases do ciclo da vida; 

b) Valor nutritivo e funcionalidade dos alimentos (relação entre alimentos e enfermidades para prevenção, controle 

dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição); 

c) Combate aos preconceitos que prejudicam a adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, incluindo 

aproveitamento integral dos alimentos; 
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d) Resgate e estímulo aos hábitos e práticas alimentares regionais relacionadas ao consumo de alimentos locais, 

de baixo custo e alto valor nutritivo; 

e) Práticas de higiene alimentar e pessoal para a promoção da segurança alimentar no domicílio, através de 

cuidados na escolha, manipulação, preparo, distribuição, conservação e armazenamento dos alimentos; 

f) Cuidados na alimentação fora do domicílio; 

g) Informações sobre a época da safra e preços dos alimentos, bem como orientações para o reconhecimento das 

características dos produtos de boa qualidade; 

h) Preparações nutritivas, baratas e saborosas; 

i) Observação e análise da rotulagem dos alimentos. 

 

6. ORGÃOS FISCALIZADORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS 

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

Corpo de Bombeiros; 

Prefeitura – Código de Obras - Alvará de construção e SEMA; 

Alvará de licença sanitário – Órgão municipal, e se este não existir, órgãos de vigilância sanitária estadual; 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - www.anvisa.gov.br 

Ministério da Saúde - www.saude.gov.br 

 
 
7. QUESTÕES LEGAIS 

Documentos Obrigatórios para o funcionamento do Restaurante Popular 

a) Alvarás de funcionamento da Unidade de Alimentação e Nutrição - UAN; 

b) Fichas ou livros de registro de trabalhadores; 

c) Quadro de horário de trabalho; 

d) Escala de revezamento; 

e) GPS (Guia de Previdência Social); 

f) Livro de Inspeção do trabalho e da saúde; 

g) Cartões de ponto dos trabalhadores; 

h) Atestado de Saúde Ocupacional; 

i) Controle de água para o consumo; 

j) Controle integrado de pragas; 

k) Controle da lavagem da caixa d´água; 

l) Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA); 

m) Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional (PMSO); 

n) Análise de Perigos e Pontos críticos de Controle – Sistema (APPCC). 

Para que o Restaurante Popular seja colocado em funcionamento, devem ser adotados os procedimentos 

necessários a fim de atender as exigências legais dos órgãos fiscalizadores responsáveis, municipais e estaduais. 

http://www.saude.gov.br/
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Deve ser solicitado junto aos órgãos competentes do município, um Alvará de Funcionamento. Para sua concessão 

serão verificadas as condições físicas da construção, segundo determinações dos órgãos de regulação urbana e 

orientações de segurança determinadas pelo Corpo de Bombeiros. 

Deve ser requerido também, junto ao órgão municipal de vigilância sanitária, um Alvará/ Licença Sanitária, devendo 

para tanto atender aos procedimentos administrativos definidos e aos requisitos sanitários estabelecidos na 

legislação sanitária. Caso não haja serviço de vigilância sanitária no âmbito municipal, deve-se recorrer ao órgão 

competente do estado. 

Os documentos legais mencionados acima serão de responsabilidade tanto da Prefeitura Municipal de Lauro de 

Freitas como da Proponente Vencedora, conforme pertinência de cada uma.  

 

10. NORMAS SANITÁRIAS 

10.1.1 – TRANSPORTE 

10.1.1.A -Transporte de Gêneros perecíveis e não perecíveis 

Os veículos transportadores, deverão estar em boas condições de limpeza, revestidos internamente de modo 

apropriado com juntas vedadas, proporcionando temperatura adequada para os gêneros alimentícios. 

10.1.1.B - O transporte interno dos gêneros deverá ser efetuado através de monoblocos/recipientes plásticos, 

sempre cobertos. O transporte externo dos gêneros deverá ser efetuado através de embalagens apropriadas a 

cada tipo de gêneros, não sendo permitida as que possam favorecer à sua contaminação. 

10.1.1.C - Transporte de produtos tóxicos/ contaminantes 

Os produtos de limpeza, inseticidas, substâncias tóxicas e/ou venenosas, bem como o lixo, não poderão ser 

transportados em conjunto aos gêneros alimentícios. 

10.1.1.D - Transporte de produtos descartáveis 

O transporte deverá ser efetuado em embalagens apropriadas. 

 

10.1.2 – ARMAZENAMENTO 

10.1. 2.A– Gêneros perecíveis e não perecíveis 

Manter os gêneros armazenados em áreas rigorosamente limpas, arrumadas e arejadas; 

Manter os gêneros armazenados em temperaturas condizentes com o seu tipo; 

Não será permitido o armazenamento de gêneros impróprios para consumo, com data de validade vencida e sem a 

apresentação do rótulo original; 

Não será permitido o armazenamento dos enlatados oxidados e/ou danificados; 

Não será permitido o armazenamento de gêneros em sua embalagem original como caixas, após a sua abertura; 

Não será permitido o armazenamento de produtos em suas embalagens originais, após a sua abertura; 

Não será permitida a utilização de qualquer tipo de alimentos processados, que não forem totalmente utilizados 

durante a distribuição das refeições e dos serviços correlatos; 

Todos os gêneros, condimentos ou quaisquer outros ingredientes, utilizados na elaboração das refeições, deverão 

ser obrigatoriamente de primeira qualidade e estar em perfeitas condições de higiene e apresentação. 
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10.1.2.B – Produtos tóxicos 

Deverão ser armazenados em local próprio, separados dos gêneros alimentícios e bem identificados. 

 

10.1.2.C – Produtos descartáveis 

Não será permitido o armazenamento desses produtos nas suas embalagens originais (caixas de papelão). 

10.1.3 – Higienização 

10.1.3.A – Gêneros alimentícios e descartáveis 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteger os gêneros de qualquer contaminação, seja por insetos, 

roedores, elementos químicos e microbiológicos ou produtos indesejáveis, durante o armazenamento, manipulação 

e distribuição das refeições; 

Os gêneros a serem utilizados deverão ser obrigatoriamente, selecionados e lavados, retirando a parte imprópria 

para o consumo, separando-a das demais; 

Os gêneros a serem consumidos in natura, deverão ser submetidos a uma higienização prévia, utilizando-se 

solução bactericida adequada; 

O fluxo de operações internas deverá ser programado adequadamente, para evitar manipulações simultâneas com 

gêneros in natura e acondicionados ou com substâncias estranhas a sua natureza; 

Não será permitida a reutilização de qualquer produto descartável. 

 

10.1.3.B – Equipamentos, utensílios e instalações 

Deverão ser cuidadosamente higienizados, com detergente neutro após uso e sanitizados com solução bactericida, 

a base de cloro ou iodo, antes do uso e após a higienização; 

Deverão ser usados em equipamentos como máquina de lavar louça, forno, fogão e coifa, produtos de limpeza 

específicos a cada tipo, dando preferência a desengordurante alcalino; 

Deverá ser efetuada, semanalmente, limpeza geral no Restaurante. 

 

10.1.3.C – Pessoal 

Somente poderá ser admitido pessoal considerado sadio, através de exames de saúde; 

Todos os trabalhadores deverão estar providos, desde o ato da admissão, de uniformes completos e adequados 

com as atividades de cada um. Os uniformes deverão ser constituídos basicamente de bibico/lenço/touca, calça e 

jaleco/vestido, avental, sapato/bota e luvas na cor branca predominante, tudo de acordo com as normas do MDS; 

Todos os trabalhadores deverão manter, obrigatoriamente, rigoroso asseio pessoal, tais como, cabelos 

cortados/presos, barba feita, unhas aparadas e sem esmaltes e uniformes trocados diariamente; 

Não será permitido o uso de adornos pessoais (brincos, colares, pulseiras, relógios e anéis) e perfumes; 

Deverá ser alertada aos trabalhadores, a obrigatoriedade de comunicar a sua chefia qualquer anormalidade quanto 

a saúde (ferimentos, lesões de pele, úlceras, distúrbios intestinais, etc.) 

Não será permitido em serviço, qualquer funcionário suspeito de ser portador de enfermidade que possa ser 

transmissível; 
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As mãos deverão ser lavadas com sabão neutro e sanitizadas com solução bactericida, tantas vezes quanto 

necessário, de acordo com as exigências da operação em execução; 

As luvas para manuseio dos alimentos e higienização de equipamentos, quando indicado, deverão ser de material 

adequado, em boas condições sanitárias e de uso; 

Será proibido fumar nas áreas de operação. 

 
 
11. CARDÁPIOS 

As refeições devem ser programadas atendendo todas as leis da alimentação – quantidade, qualidade, adequação 

e harmonia, considerando-se os aspectos básicos de nutrição, variando os alimentos e preparando-os de forma a 

garantir a ingestão de todos os nutrientes. 

O Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, do Ministério do Trabalho, recomenda que as refeições 

principais devem ter no mínimo, cada uma delas, 1.400 calorias, ou seja, tais refeições devem contribuir com 30% 

do valor calórico total (VCT) exigido pelo PAT (4800 kcal/dia). 

Além do atendimento das necessidades nutricionais/ calóricas dos usuários e do tamanho do público a ser 

atendido, na elaboração e planejamento dos cardápios do restaurante popular deve ainda ser considerada a 

questão do custo dos gêneros alimentícios utilizados. Alguns fatores podem e devem ser observados para contribuir 

para redução de custos: 

a) Safra de Alimentos: comprando-se os alimentos (verduras, legumes, frutas) observando-se os períodos de safra, 

é possível aproveitar melhor as qualidades nutricionais dos alimentos e o período de menor custo; 

b) Qualidade dos Alimentos: a qualidade deve ser observada na hora da compra. Produtos de maior qualidade 

rendem mais e diminuem o custo total da refeição; 

c) Quantidade: o preparo das quantidades necessárias é uma forma de evitar o desperdício; 

d) Aproveitamento: devem ser evitados os alimentos que não são totalmente aproveitados durante o processo de 

preparo, bem como os alimentos que exigem maior dispêndio de tempo na sua manipulação. Sempre que possível, 

os alimentos devem ser aproveitados integralmente; 

e) Aceitação dos cardápios: Adequar o cardápio à preferência do público atendido, observando os hábitos 

alimentares locais. Esta é também uma forma de se evitar o desperdício dos alimentos. 

Um cardápio completo deve conter: 

a) Prato principal - preparação protéica (carne, peixe, aves e ovos); 

b) Acompanhamento (arroz e feijão); 

c) Guarnição (massas, farofas, suflês, verduras, legumes refogados, etc.); 

d) dois tipos de salada, sendo uma preparada crua e outra cozida  

A composição da salada deverá constar de dois tipos de alimentos, sendo uma preparação crua outra cozida, 

porcionados individualmente ou misturados conforme a preparação. 

e) sobremesa (doce, fruta da época ou confeccionada), duas vezes na semana. 

f) Bebida (suco e refresco) alternadamente. 

 A proponente vencedora deverá submeter à aprovação da(o) Nutricionista da Prefeitura Municipal de Lauro de 

Freitas a Programação dos Cardápios Mensais, até 30 (trinta) dias anteriores à sua execução. 
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Os cardápios deverão ser apresentados com os cálculos de calorias, os macronutrientes proteínas, lipídios e 

carboidratos, Ndpcal e o micronutriente ferro. 

As demais especificações técnicas serão tratadas  entre os técnicos da Proponente Vencedora e da Prefeitura 

Municipal de Lauro de Freitas após assinatura do contrato ajustando os demais itens do cardápio como: pratos 

protéticos, frequência dos pratos protéticos, especificações dos pratos compostos e aglomerados, suas porções e 

frequências  mensais, composição das guarnições ( vegetais, cereais, tubérculos e leguminosos) e suas 

frequências e porções, tipo de arroz, tipos de feijões, sobremesas, pães, líquidos, etc. 

Em complementação ao cardápio principal, informado acima, deverão ser oferecidos os seguintes produtos: 

9. Farinha (farinheira), sal (saleiro), palito (paliteiro), azeite e vinagre (galheteiro), e dispostos em todas as 

mesas dos refeitórios; 

10. Guardanapos de papel (24x24cm) alocados nos invólucros plásticos dos talheres e dispostos, em local 

específico, nos refeitórios; 

11.    Todas as preparações constituintes do cardápio principal diário, dispostas nos balcões de distribuição 

correspondentes, deverão ser ornamentadas. A ornamentação deverá ser diferenciada e condizente com cada 

preparação; 

12. A distribuição das preparações constituintes do cardápio principal diário da refeição, deverá ser realizada 

por copeiras devidamente treinadas para o serviço, em balcões de distribuição neutro, térmico e refrigerados; 

Com relação aos pratos protéicos citados, deve-se observar ainda: 

a) Todas as carnes utilizadas deverão ser de primeira qualidade, adquirida em estabelecimentos 

fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Pertinente; 

b) Não será permitida a utilização de carnes com aponeuroses, tendões e excesso de tecido adiposo; 

c) Será permitida a utilização de aparas de carnes, se estiverem devidamente limpas e armazenadas em 

sacos plásticos transparentes, dentro dos padrões de higiene, e em temperatura adequada; 

d) As preparações recheadas ou do tipo rolé deverão ter 15g de recheio, sem ultrapassar tal peso; 

e) As preparações protéicas empanadas deverão manter a proporção de carne acertadas entre as partes; 

f) As preparações de carnes suínas e de pescados, deverão ser acompanhadas de limão, fracionado na 

proporção de 1:6 e disposto no balcão de saladas dos refeitórios; 

g) O prato principal deverá ser oferecido durante todo o período de almoço, não sendo substituído em 

nenhuma hipótese por outra preparação. Em casos excepcionais, e com a devida autorização da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, poderá haver a substituição. Caso essa situação ocorra mais de três vezes 

no mês a Proponente Vencedora sofrerá as sanções previstas no contrato; 

O prato protéico de opção só poderá ser substituído durante o período do almoço com autorização da 

CONTRATANTE que definirá a especificação do mesmo 

A farofa deverá ter 30g de ingredientes (ovos, bacon, linguiça, moela, couve, cenoura), além da farinha de mesa. 

Em relação ao feijão, especificado não será permitido o espessamento do caldo de feijão com qualquer tipo de 

farináceos. 

E em relação às sobremesa, as frutas não deverão ser repetidas, no prazo mínimo de 3 (três) dias e as sobremesas 

deverão ser embaladas individualmente em material descartável. 
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Os pães deverão ser acondicionados em sacos plásticos transparentes. 

Para cada dia deverá constar no cardápio um tipo de líquido escolhido dentre os seguintes:  

Suco de polpa de fruta natural ou suco natural concentrado de frutas. 

O líquido do dia deverá ser oferecido em copo descartável, no volume de 200 ml, com e sem açúcar para a escolha 

do usuário. 

Será servido diariamente a proteína principal e a opção (proteína animal). A proteína animal de opção só poderá ser 

substituída durante o período do almoço com autorização da CONTRATANTE que definirá a especificação do 

mesmo. 

A farofa deverá ter 30g de ingredientes (ovos, bacon, linguiça, moela, couve, cenoura), além da farinha de mesa. 

Em relação ao feijão, especificado não será permitido o espessamento do caldo de feijão com qualquer tipo de 

farináceos. 

E em relação às sobremesa, as frutas não deverão ser repetidas, no prazo mínimo de 3 (três) dias e as sobremesas 

deverão ser embaladas individualmente em material descartável 

Os pães deverão ser acondicionados em sacos plásticos transparentes. 

Referente ao almoço, para cada dia deverá constar no cardápio e deve ser oferecido um tipo de líquido escolhido 

dentre os seguintes:  

Suco de polpa de fruta natural ou suco natural concentrado de frutas. 

O líquido do dia deverá ser oferecido em copo descartável, no volume de 200 ml, com e sem açúcar para a escolha 

do usuário. 

As porções de frutas devem ser servidas individualmente em recipiente adequado descartável ou não. A porção de 

fruta não deve estar disposta diretamente na bandeja em que serão servidas as refeições. 

 

12. SUGESTÕES PARA CONSULTA – NORMATIZAÇÕES 
 
Portaria SVS/MS nº. 1428, de 26 de novembro de 1993. 

Regulamento técnico para inspeção sanitária de alimento; diretrizes  para o estabelecimento de Boas Práticas de 

Produção e de Prestação  de  Serviços  na Área de Alimentos; e  regulamento técnico para o estabelecimento de 

padrão de identidade e qualidade para serviços e produtos na área de alimentos. 

 

Resolução RDC nº. 216, de 15 de setembro de 2004 – ANVISA. 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação 

Resolução RDC nº. 275, de 21 de outubro de 2002 – ANVISA. 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos 

Estabelecimentos,  Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de 

Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos 

 

Resolução RDC nº. 12, de 2 de janeiro de 2001. 

Regulamento Técnico sobre os padrões microbiológicos para alimentos. 
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Portaria CVS nº6/SP, de 10 de março de 1999. 

Regulamento Técnico, que estabelece os parâmetros e os critérios para o consumo higiênico-sanitário em 

estabelecimentos de alimentos. 

 

Portaria nº. 326 – SVS / MS, de 30 de junho de 1997. 

Regulamento Técnico: Condições Higiênicosanitárias e de Boas Práticas de fabricação para estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de alimentos. Estabelece os requisitos gerais de higiene e de boas práticas de 

fabricação para alimentos produzidos/fabricados para consumo humano. Estabelece requisitos básicos para uma  

construção sólida e sanitariamente adequada. 

 

Portaria nº. 368/MAA, de 4 de setembro de 1997 

Regulamento Técnico sobre as condições Higiênico-sanitárias e de Boas Práticas de elaboração para 

estabelecimentos elaboradores/industrializadores de alimentos. Estabelece requisitos de higiene e boas práticas 

para a elaboração de alimentos para consumo humano. 

Decreto nº. 6.538/RJ, de 17 de fevereiro de 1983. 

Regulamento sobre Alimentos, Higiene e Fiscalização objetivando a defesa e a proteção da saúde individual e 

coletiva, no tocante a alimentos desde a sua origem até seu consumo. 

NBR 6492 / 94  

Representante de Projetos de Arquitetura 

NBR 9050 / 04  

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

 

13. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DO QUADRO DE PESSOAL 

13.1. CARGOS E FUNÇÕES - TAREFAS E RESPONSABILIDADES BÁSICAS 

Administrador:  

Restaurante Popular: MINIMO 01 

- Coordenar e supervisionar todas as ações relativas à área financeira e administrativa do restaurante popular 

estabelecendo o elo entre o mesmo e a unidade administrativa ao qual se vincula, se for o caso, com os demais 

órgãos da administração pública e entidades parceiras do restaurante; 

- Coordenar o fluxo de moeda resultante da operação de comercialização de refeições; 

- Controlar custos; 

- Emitir balancetes e orçamentos periódicos; 

- Elaborar relatórios quantitativos e financeiros mensais, com os resultados da operação do restaurante; 

- Atender ao público do restaurante; 

- Estabelecer contatos com fornecedores de mercadorias e serviços; 

- Realizar outras tarefas pertinentes ao cargo. 

Assistente administrativo:   

Restaurante Popular: MINIMO 01 
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Cozinha Comunitária: MINIMO 01 

- Redigir correspondências; 

- Coordenar o fechamento e a elaboração do relatório diário de caixa; 

- Solicitar orçamentos de materiais e serviços; 

- Encaminhar solicitação de compras ao setor responsável; 

- Atender ao público quando necessário; 

- Substituir eventualmente o Administrador; 

- Realizar outras tarefas pertinentes ao cargo. 

- Digitar relatórios e demais documentos; 

- Controlar o movimento do caixa (fechamento do caixa); 

- Elaborar relatórios; 

- Preencher planilhas de consumo e custos; 

- Organização de arquivos; 

- Controlar o ponto dos trabalhadores, 

- Controlar uniformes e equipamentos de proteção individual; 

- Fazer orçamentos de materiais; 

- Atender ao público quando necessário; 

- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo 

 

 

Auxiliar administrativo: 

Restaurante Popular: MINIMO 03 

- Digitar relatórios e demais documentos; 

- Controlar o movimento do caixa (fechamento do caixa); 

- Elaborar relatórios; 

- Preencher planilhas de consumo e custos; 

- Organização de arquivos; 

- Controlar o ponto dos trabalhadores, 

- Distribuir vale-transporte; 

- Controlar uniformes e equipamentos de proteção individual; 

- Fazer orçamentos de materiais; 

- Atender ao público quando necessário; 

- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo 

Almoxarife: 

Restaurante Popular: MINIMO 01 

Cozinha Comunitária: MINIMO 01 

- Responsabilizar-se pelas atividades de compra, recebimento, controle, assegurando o fornecimento de 

mercadorias mediante nota fiscal; 
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- Receber gêneros alimentícios, responsabilizando-se pela inspeção e controle dos mesmos, verificando o peso 

e a quantidade dos produtos; 

- Providenciar a devolução de mercadorias que não estiverem em condições de consumo, bem como, a 

reposição de perdas; 

- Atender a requisição da cozinha, fazendo-se o devido controle; 

- Codificar as mercadorias em estoque; 

- Preencher formulários próprios de controle do almoxarifado; 

- Efetuar mensalmente o balancete para conferência do estoque de todo material presente no Almoxarifado; 

- Guardar e acondicionar os gêneros estocáveis conforme orientação do nutricionista; 

- Manter o ambiente de trabalho limpo e sempre organizado; 

- Monitorar o controle de gás; 

- Inspecionar a limpeza e organização diária das câmaras frigoríficas; 

- Auxiliar no inventário físico mensal ou anual; 

- Fazer cumprir o horário de entrega dos produtos bem como sua qualidade; 

- Controlar os estoques; 

- Controlar os contratos de fornecimento de mercadorias, verificando a quantidade, qualidade e preço; 

- Elaborar planilhas de consumo e custos; 

- Outras tarefas pertinentes ao cargo. 

Auxiliar de almoxarifado:  

Restaurante Popular: MINIMO 02 

- Atender requisições da cozinha; 

- Distribuir diariamente as mercadorias para os setores de produção de alimentos; 

- Responsabilizar-se pela recepção e guarda de mercadorias; 

- Auxiliar na realização de inventário físico; 

- Preencher planilhas de custos; 

- Organizar arquivos; 

- Controlar requisições; 

- Controlar a organização e estocagem das mercadorias; 

- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo 

Nutricionista: 

Restaurante Popular: MINIMO 01 

Cozinha Comunitária: MINIMO 01 

- Coordenar e controlar todas as atividades desenvolvidas no restaurante, assegurando, o bom funcionamento e 

a normalidade de serviços; 

- Elaborar os cardápios; 

- Fazer previsões de consumo dos gêneros alimentícios e materiais para abastecimento do restaurante; 

- Requisitar os gêneros do almoxarifado;  
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- Coordenar as atividades de produção (pré-preparo, preparo e distribuição), bem como o atendimento aos 

usuários e a padronização das preparações; 

- Desenvolver programas de treinamento para o pessoal do restaurante; 

- Acompanhar o recebimento e estocagem dos gêneros alimentícios; 

- Coordenar o acondicionamento e guarda dos alimentos, visando ao atendimento das normas técnicas;  

- Controlar per capitas e resto/ingesta; 

- Coordenar a limpeza e higienização em todos os setores do restaurante; 

- Participar do processo de seleção, admissão e treinamento de pessoal; 

- Elaborar requisições de utensílios e equipamentos de acordo com a necessidade do serviço; 

- Elaborar rotinas de trabalho e escala de serviços dos trabalhadores; 

- Atender ao usuário sempre que solicitado; 

- Orientar e controlar o desempenho dos trabalhadores e mantê-los em bom nível de produtividade; 

- Coordenar e zelar pela higiene e segurança dos trabalhadores, solicitando, sempre que necessário, reparos 

nos equipamentos, ou tomar providências necessárias; 

- Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade, cuja solução não esteja ao seu alcance; 

- Manter contato com os fornecedores; 

- Elaborar relatórios técnicos sempre que necessário; 

- Promover treinamento dos trabalhadores do Almoxarifado de acordo com as normas técnicas, quanto ao 

recebimento e armazenamento de mercadorias, bem como ao controle de qualidade dos produtos; 

- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo. 

 

Técnica em nutrição: 

Restaurante Popular: MINIMO 01 

- Auxiliar a nutricionista na previsão de consumo de gêneros alimentícios e materiais para abastecimento do 

restaurante; 

- Acompanhar o atendimento das solicitações ao Almoxarifado, informando à nutricionista em tempo hábil de 

eventuais impossibilidades do atendimento, para que se façam as modificações necessárias; 

- Orientar na higienização de todos os setores do restaurante bem como de utensílios e equipamentos; 

- Orientar no acondicionamento e guarda de alimentos, visando ao atendimento das normas técnicas; 

- Orientar trabalhadores no preparo e distribuição das refeições; 

- Supervisionar a higiene dos trabalhadores, bem como dos uniformes; 

- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo. 

Chefe de Cozinha:  

Restaurante Popular: MINIMO 01 

- Observar o cardápio diário e responsabilizar-se pela elaboração do mesmo; Observar paladar e apresentação 

dos pratos que forem de sua responsabilidade; 

- Fazer requisição de gêneros alimentícios ao almoxarifado; 

- Coordenar seus auxiliares, procurando sempre trabalhar em equipe; 
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- Zelar pela limpeza da sua área de trabalho; 

- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo. 

Cozinheiro: 

Restaurante Popular: MINIMO 04 

Cozinha Comunitária: MINIMO 01 

- Preparar refeições e sobremesas, controlando qualidade dos alimentos, tempo de preparação e atentando ao 

sabor, para atender a cardápios estipulados; 

- Orientar auxiliares no pré-preparo de refeições, supervisionando as tarefas executadas; 

- Orientar e /ou executar o pré-preparo dos alimentos, escolhendo os cereais, descascando, lavando e picando 

verduras, legumes, tubérculos, frutas; 

- Limpar e cortar carnes; 

- Operar aparelhos e/ou equipamentos de preparo e manipulação de gêneros alimentícios, de aquecimento e 

refrigeração; 

-  Executar outras tarefas pertinentes ao cargo. 

Auxiliar de cozinha: 

Restaurante Popular: MINIMO 08 

Cozinha Comunitária: MINIMO 04 

- Observar os cardápios, separar os alimentos e os instrumentos necessários ao preparo; 

- Cuidar do pré-preparo dos cardápios; 

- Processar os alimentos conforme o cardápio e as orientações do supervisor de nutrição e/ou cozinheiro; 

- Zelar pelo material utilizado na cozinha e conferi-lo periodicamente; 

- Verificar a necessidade de reabastecimento de cubas na rampa, providenciando-o sempre que necessário; 

- Servir aos usuários na rampa de atendimento; 

- Garantir a ordem e limpeza da área de trabalho onde esteja desempenhando suas tarefas; 

- Auxiliar na distribuição de refeições; 

- Fazer a higienização da cozinha após o atendimento; 

- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo. 

Supervisor de atendimento:  

Restaurante Popular: MINIMO 01 

Cozinha Comunitária: MINIMO 01 

- Orientar e atender aos usuários no salão de refeições; 

- Recolher e organizar sugestões dos usuários; 

- Programar realização de atividades no restaurante popular; 

- Coordenar a equipe de faxineiros; 

- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo. 

 

Auxiliar de serviços gerais: 

Restaurante Popular: MINIMO 10 
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Cozinha Comunitária: MINIMO 03 

- Proceder à limpeza dos escritórios e vestiários do restaurante; 

- Proceder à limpeza geral do refeitório e da área externa do restaurante; 

- Zelar pela organização e limpeza dos sanitários no horário de atendimento; 

- Auxiliar o supervisor de atendimento com os usuários quando necessário; 

- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo. 

Caixa: 

Restaurante Popular: MINIMO 02 

- Operar máquina registradora; 

- Fazer relatório de caixa; 

- Preencher recibo de depósito bancário; 

- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo. 

 

Encarregado de Manutenção: 

Restaurante Popular: MINIMO 01 

Cozinha Comunitária: MINIMO 01 

- Realizar manutenção geral dos equipamentos e do restaurante; 

- Acompanhar a execução de serviços de manutenção pelas empresas prestadoras de serviços; 

- Executar outras tarefas pertinentes ao cargo. 

TOTAL MINIMO DE TRABALHADORES – RESTAURANTE POPULAR;  37 

TOTAL MINIMO DE TRABALHADORES – COZINHA COMUNITÁRIA;  13 

 

13.2. Quanto ao seu quadro de pessoal, a proponente vencedora arcará com as seguintes responsabilidades: 

- Supervisionar, capacitar, qualificar, e uniformizar os trabalhadores envolvidos no quadro operacional do 

Restaurante Popular do Município de Lauro de Freitas /BA devendo a mão de obra ser adequada quanto aos 

quesitos, competência técnica e habilidades. 

- Comunicar, por escrito, qualquer falta ou inconveniência praticada pelos trabalhadores, mencionando o fato, 

advertindo-os ou afastando-os, com substituições sem onerar a linha produtiva. 

- Assegurar à CONTRATADA a permissão da supervisão dos trabalhadores da proponente vencedora, com 

referência aos cumprimentos das leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e sindicais, sem que haja vinculo 

de solidariedade empregatícia da CONTRATANTE. 

- Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, qualquer um dos trabalhadores faltosos ou em serviço, cuja 

saúde e conduta moral ou profissional sejam consideradas prejudicial, inconveniente ou insatisfatória, ao interesse 

do serviço, em vinte e quatro (24) horas, mediante solicitação escrita, encaminhada pela CONTRATANTE. 

13.3. A proponente vencedora deverá apresentar, quando solicitado, a seguinte documentação: 

a) cópia do contrato de trabalho de todo os trabalhadores envolvidos na prestação de serviços; 

b) atestado de saúde ocupacional (ASO) comprovando a realização dos exames de saúde ocupacional e a 

realização dos exames admissionais e periódicos; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

     LAURO DE FREITAS 
           

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 005/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº 20625/2018 

36 

 

 

 

c) comprovante de cadastro do trabalhador no regime do PIS/PASEP; 

d) cartão, ficha ou livro de ponto assinado pelos trabalhadores; 

e) recibo de concessão de aviso de férias, trinta dias antes do respectivo gozo; 

f) comprovante de opção do recebimento de vale transporte quando for o caso; 

g) recibo de pagamento atestando o recebimento de salários mensais e benefícios pertinentes ao trabalhador; 

h) comprovante de recolhimento de contribuição sindical e outras devidas aos sindicatos, se for caso, na época 

própria; 

i) comprovantes que atestem o correto depósito do FGTS e, em caso de rescisão os documentos comprobatórios 

exigidos pela legislação pertinente; 

j) comprovante de contribuições previdenciárias. 

13.4. Apresentar o Cartão de Vacinação, especialmente contra Tétano e Hepatite B, atualizado dos realizadores 

dos serviços, conforme preceitua a NR-32 do Ministério do Trabalho, obedecendo às recomendações do Ministério 

da Saúde. 

13.5. Assumir a responsabilidade pela Segurança e Medicina no Trabalho (PCMSO//PPRA), apresentando no início 

do contrato resultados de exames clínicos laboratoriais dos seus profissionais que atuarão neste contrato. 

13.6. O não atendimento às solicitações feitas pela CONTRATANTE, acarretará em glosas e multas e serão 

registradas no Diário de Ocorrências, para inclusão no cadastro da CONTRATADA. Conforme percentuais do valor 

total da fatura, discriminados abaixo, referente ao mês da ocorrência:  

a) 2% Atraso de pagamento de salário ou qualquer outro benefício previsto, ao dia, cumulativamente aos seus 

profissionais, que atuarem nesta Prestação de Serviços; 

b) 2% Exigência de providências pelo Órgão de Segurança e Medicina do Trabalho, ao dia, cumulativamente; 

c) 2% Não substituição de trabalhadores faltosos. 

13.7. Manter o efetivo mínimo contratado, sempre compatível com as atividades em questão, mantendo, sempre a 

substituição do trabalhador faltoso/folga ou de férias para continuidade da prestação dos serviços. 

13.8. Apresentar listagem completa à fiscalização da PMPA, e sempre atualizada de todos os profissionais, com 

todos os dados necessários para sua imediata localização, caso se faça necessário. 

13.9. É da contratada a responsabilidade de manter o LIVRO DE REGISTRO DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS no 

Restaurante Popular, conforme instruções a serem expedidas pela FISCALIZAÇÃO, com obrigatoriedade de vistos 

diários. 

13.10. Ao término do contrato, o livro de Registro de Ocorrências será arquivado pela CONTRATANTE. 

13.11. A empresa contratada deverá apresentar através de correspondência, para anuência da fiscalização da 

CONTRATANTE, PREPOSTO com autoridade bastante para atuar em seu nome, representá-lo junto 

CONTRATANTE e à FISCALIZAÇÃO. 

Tal correspondência deverá estabelecer autonomia total para resolver os problemas referentes aos serviços 

contratados, bem como informações sobre as possibilidades de localização imediata deste, sempre que a 

fiscalização considerar necessário. Tal preposto deverá ter disponibilidade de tempo para atender adequadamente 

o contrato. 
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13.12. A CONTRATADA deverá respeitar e cumprir na íntegra os direitos assegurados no dissídio coletivo da 

classe, cotando e pagando a seus trabalhadores, neste contrato, no MÍNIMO, o piso salarial da categoria do Estado 

da Bahia, de acordo com suas funções. 

13.13. A contratada deverá apresentar cópia da carteira de trabalho com o registro regular do profissional, no 1º dia 

de trabalho, assim como de todos possíveis substitutos. SERÁ TERMINANTEMENTE PROIBIDA A UTILIZAÇÃO 

DE PROFISSIONAIS, NÃO REGISTRADOS, CONFORME PREVISTO NA CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 

TRABALHISTAS. 

 

13.14. FARDAMENTO  

O fardamento necessário para os trabalhadores usarem durante a execução dos serviços será fornecido antes da 

abertura do Restaurante Popular, pela CONTRATADA, sendo o custo de sua inteira responsabilidade. A 

distribuição se fará no início do contrato na quantidade de 03 (três) conjuntos sendo composto por: calça branca de 

brim; camisa branca de brim; gorro ou touca ou bibico branco de brim; avental de napa plastificado; sapato de couro 

e bota de plástico, de acordo com a função desempenhada. 

 - Auxiliares de Serviços Gerais terão fardamento em cor diferenciada. 

- O fardamento para os Caixas e o Auxiliar Administrativo será Jaleco branco. 

- Os trabalhadores da área de produção terão 03 (três) fardamentos completos. O fardamento deverá ser 

substituído quando se fizer necessário, por indicação da CONTRATANTE. 

Todo o fardamento deverá ser de 1ª qualidade e estará sujeito à aprovação da CONTRATANTE, que aferirá 

qualidade e quantidade e caso não seja aceito, deverá ser substituído imediatamente. A recusa do mesmo será 

formalmente justificada e comunicada à CONTRATADA. 

 

13.15.EPI´s  

Os Equipamentos de Proteção Individual, necessários para a execução dos serviços, serão dimensionados 

considerando a entrega de uma unidade na data de início dos serviços e outra a cada período abaixo relacionado, 

sendo todos de uso exclusivamente individual. Vedada a utilização por outros trabalhadores. A fiscalização da 

correta utilização é da responsabilidade da CONTRATADA, através de seu supervisor, sendo apoiado pela 

fiscalização da CONTRATANTE. 

Troca de EPIs para os trabalhadores da área de produção: 

Luvas de NAPA - troca quadrimestral - troca de acordo com a necessidade 

Japona de naylon para câmara fria - troca de acordo com a necessidade 

Luvas de nylon para câmara fria - troca de acordo com a necessidade 

Luva de malha de aço tamanho “G” - troca de acordo com a necessidade 

Óculos de segurança – troca de acordo com a necessidade 

Mangas de neoprene (mangote) - troca quadrimestral 

Sapatos biqueira de aço – troca de acordo com a necessidade 

Protetor auricular – toca de acordo com a necessidade. 
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Os EPI’s serão fornecidos pela CONTRATADA e deverão ser de 1ª qualidade estando sujeitos à aprovação da 

CONTRATANTE, que aferirá a qualidade e quantidade dos mesmos. Caso não sejam aceitos, deverão ser 

substituídos imediatamente. A recusa será formalmente justificada e comunicada à empresa CONTRATADA. 

Por implicar diretamente na segurança dos trabalhadores e visando evitar a solução de continuidade da segurança 

destes, a CONTRATADA deverá entregar a totalidade dos EPI’s na data de início dos serviços, impreterivelmente, 

ficando a CONTRATANTE responsável pela guarda e liberação destes, com a distribuição feita pelo supervisor do 

serviço. 

 

OBS: Compete à empresa Contratada adquirir e instalar e dar manutenção do número de extintores 

necessários para atender aos padrões de Segurança contra incêndio exigido pela legislação brasileira. 

 

13.16. IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES 
 

A empresa CONTRATADA deverá fornecer para realização dos serviços, CRACHÁ de identificação contendo, 

dentre outras, as seguintes identificações: NOME, MATRÍCULA, FOTOGRAFIA (RECENTE), FUNÇÃO, NOME DA 

EMPRESA e logo abaixo, a expressão “A SERVIÇO DA PMLF- Restaurante Popular/Programa Fome Zero e 

ASSINATURA DO SEU REPRESENTANTE. Visto do Órgão de Segurança Física do Trabalho de Lauro de Freitas 

– SPSF em Lauro de Freitas – BA. 

 

13.17. VALE TRANSPORTE 

Os vale - transportes serão fornecidos mensalmente pela CONTRATADA, na quantidade que venha atendê-los 

plenamente no percurso de ida e volta ao trabalho, ou seja, duas viagens por dia, de acordo com a escala de 

serviço do mês. 

 

14.0 – GÊNEROS E INSUMOS 

A CONTRATADA deverá: 

14.1. Assegurar o abastecimento do Restaurante Popular e a Cozinha Comunitária com os gêneros alimentícios 

necessários ao cumprimento do cardápio, observando as suas especificações, qualidade, quantidade e prazos de 

validade dando prioridade à compra de gêneros, especialmente frutas, hortaliças, legumes, dentre outros, de 

beneficiários de programas sociais em execução no Município de Lauro de Freitas, entre eles os produtores que 

participam do Programa Compra Direta Local e do Programa da Agricultura Familiar. 

14.2. Assegurar a aquisição dos gêneros secos e enlatados, através de abastecimento por fornecedores 

cadastrados, embalagens com data de validade e rotulagens pertinentes às legislações do Ministério da Saúde e 

em conformidade com a ANVISA. 

14.3. Assegurar a aquisição de carnes bovinas, embutidos, carnes suínas, frango e peixes com embalagens com 

SIE ou SIF e de procedência qualificada conforme legislação vigente. 

14.4. Assegurar e fazer cumprir, pelos seus fornecedores, as normas pertinentes à sua área de atuação, 

fiscalizando-os bimestralmente e apresentando o relatório de visita técnica à CONTRATANTE. Ficará facultado à 

CONTRATANTE, sempre que julgar necessário, visitar e fiscalizar todos os fornecedores da CONTRATADA. 
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14.5. Assegurar o abastecimento de gás para o preparo das refeições. 

14.6. Assegurar o fornecimento de material de limpeza e sanitização ambiental, pessoal e dos utensílios e 

equipamentos, com procedência qualificatória e registros das embalagens no Ministério da Saúde. 

 

15. - UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES.  

15.1. A proponente vencedora deverá vistoriar os equipamentos e instalações recebidas, conforme a relação geral 

de bens, relação de equipamentos, utensílios e materiais, ANEXO II e V que fará parte integrante do contrato, se 

responsabilizando pelos mesmos, inclusive instalações restauradas e pintadas conforme recebeu, e pela devolução 

em iguais números e condições recebidas no final do contrato, ressalva para aqueles equipamentos que sofreram 

depreciação natural; 

15.2. A proponente vencedora deverá realizar juntamente com a CONTRATANTE, através de uma pessoa indicada, 

o inventário dos utensílios de cozinha, bem como, equipamentos mantidos e de propriedade do Restaurante 

Popular e Cozinha Comunitária de Itinga. 

15.3. A proponente vencedora deverá disponibilizar a reposição dos utensílios e equipamentos em número 

igualitário aqueles disponibilizados em regime de comodato, no ANEXO II e V deste Termo de Referência, e 

prevalecendo o numerário daqueles inventariados na assunção dos serviços. Qualquer outro equipamento que a 

empresa considere como de fundamental importância para o trabalho, é de inteira responsabilidade dela, sem 

qualquer ônus para a Contratante. 

15.4. A proponente vencedora deverá efetuar o conserto e a manutenção preventiva (bimestral) e corretiva dos 

utensílios e equipamentos assim como realizar a manutenção, corretiva e preventiva, hidráulica, elétrica e mecânica 

das instalações. Deverá, ainda, apresentar documentos comprobatório das manutenções preventivas e corretivas 

realizadas nos equipamentos e instalações físicas do Restaurante Popular e Cozinha Comunitária. 

15.5. A proponente vencedora deverá realizar inventário bimestral de equipamentos e utensílios junto a 

CONTRATANTE e providenciar a imediata reposição dos utensílios e equipamentos extraviados ou danificados de 

propriedade do Restaurante e Cozinha, e que estejam na relação ANEXO II e V desse Termo de Referência, por 

culpa ou dolo de seus trabalhadores. 

15.6. A proponente vencedora deverá retirar, por sua conta e risco, dos locais de trabalho, os equipamentos e 

utensílios de sua propriedade dentro de cinco (05) dias úteis após o término do contrato, ficando os mesmos sob a 

sua guarda e responsabilidade até a efetiva retirada dos mesmos do espaço do Restaurante Popular e Cozinha 

Comunitária.  

15.7. A proponente vencedora deverá manter a limpeza das instalações, dos equipamentos e utensílios em 

conformidade com o Manual de Boas Práticas e de acordo com a legislação pertinente à alimentação, reverenciado 

nesse Termo de Referência. 

15.8. Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA a manutenção em todo o sistema de esgoto e caixas de 

gordura tanto na área interna quanto na área externa do Restaurante Popular e Cozinha Comunitária sempre que 

houver necessidade. Todo o material necessário inclusive veículos específicos para a manutenção do sistema de 

esgoto e caixas de gordura devem ser disponibilizado pela CONTRATADA sem nenhum ônus financeiro para a 

CONTRATANTE. 
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16 - HORÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

16.1 As refeições do Restaurante, elaboradas de acordo com o cardápio, deverão ser servidas diariamente, de 

segunda à sexta-feira, com exceção do previsto no item 1.5, no horário das 11:00h às 14:30h. 

16.1.1 As refeições da Cozinha, elaboradas de acordo com o cardápio, deverão ser servidas diariamente, de 

segunda à sexta-feira, no horário das 7h às 8h (café da manhã), das 12:00h às 13:30h (almoço) e as 17:00h às 

18:30h (sopa). 

16.2 – Quando da realização de eventos que contem com o apoio e parceria da Prefeitura Municipal de Lauro de 

Freitas, a CONTRATADA deverá disponibilizar o espaço do Restaurante Popular de Lauro de Freitas, e servir as 

refeições solicitadas pela CONTRATANTE, nos dias e horários correspondentes aos eventos, inclusive em feriados 

e finais de semana, em horários distintos estabelecido no Termo de Referência, desde que a CONTRATANTE 

informe sobre o número de refeições, dia e horário do evento,  com antecedência mínima 08 (oito) dias. 

 

17 – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

17.1. A CONTRATANTE exercerá a mais ampla fiscalização da execução do contrato, que será exercida prepostos 

devidamente autorizados para tal finalidade e com atuação diária dentro do Restaurante Popular e Cozinha 

Comunitária. 

17.2. A fiscalização por parte CONTRATANTE não eximirá ou reduzirá, em nenhuma hipótese, as 

responsabilidades da empresa contratada em eventuais falhas que venha cometer, mesmo que não identificadas 

pela fiscalização. 

17.3. O servidor Jorge Alex da Silva Santos, matrícula nº 7006 será o responsável pela fiscalização dos serviços.  

 

18. FONTE DE RECURSO 

Fonte: 00 – TESOURO MUNICIPAL 

 

19 - PRAZO 

O prazo para a execução do CONTRATO será de 12 (doze) meses, contados a partir da ORDEM DE INÍCIO DOS 

SERVIÇOS, emitida e fornecida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o 

Art. 57 da Lei N.º 8.666, de 21.06.93. 

 

20 - PREÇO   

RESTAURANTE POPULAR 

20.1 – A Proponente deverá oferecer proposta de preço unitário, mensal e anual, suficiente para cobrir as despesas 

no preparo e fornecimento de até no máximo 2.030 (duas mil e trinta) refeições diárias. 

20.2 – Para efeito de formação do preço unitário, a Proponente deverá excluir o valor de R$ 2,00 (dois reais) a ser 

pago pelo usuário por refeição servida.   
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COZINHA COMUNITÁRIA DE ITINGA 

20.3 – A Proponente deverá oferecer proposta de preço unitário, mensal e anual, suficiente para cobrir as despesas 

no preparo e fornecimento de até no máximo 200 (duzentas) refeições diárias por turno. 

20.4 - A CONTRATANTE pagará, mensalmente, o valor proposto e aceito para a realização dos serviços durante 

toda a vigência do contrato de acordo com o item 5 (cinco). 

20.4.1 - Nos preços para os Serviços, na Tabela de Preços e Custos Básicos, aceitos pelos proponentes, deverão 

ser computadas todas as despesas com Salários, Adicional de Insalubridade (Grau Médio) para todos os 

profissionais, adicional Noturno, Encargos Sociais, Trabalhistas e Previdenciários, Horas Repouso, Previsão de 

Horas Extras em Feriados, Seguros contra acidentes individual e / ou coletivos, assistência médica prevista na CLT, 

taxas, tributos, vale-transporte, insumos e de todos os itens necessários ao pleno desenvolvimento dos trabalhos do 

objeto do Contrato. 

 

21- DISPOSIÇÕES GERAIS  

21.1. A CONTRATANTE se reserva no direito de intervir, em qualquer fase dos serviços, de forma direta ou através 

de terceiros, para suprir deficiências técnicas da CONTRATADA, de forma a ficar assegurado o andamento dos 

trabalhos e o cumprimento do prazo contratual. 

21.2. A PROPONENTE deverá elaborar sua proposta plenamente informada e consciente de tudo que se relacione 

com a natureza e localização dos serviços, suas condições gerais e locais e tudo que possa influir sobre estas. Em 

hipótese alguma e nem em qualquer época, poderá propor modificações nos preços, taxas, prazos ou condições de 

sua Proposta sob alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços e condições locais. 

21.3. Em caso de prorrogação da execução do contrato, com base no artigo 57 da Lei 8.666/93, de forma que 

ultrapasse o período de um ano, a Contratada deverá apresentar cronograma de gozo de férias dos profissionais 

envolvidos, o qual será fiscalizado e acompanhado pela administração do contrato em conjunto com o Restaurante 

Popular. Quando do gozo de férias, a Contratada deverá substituir o profissional ausente, apresentando com 

antecipação mínima de 05 dias o substituto que deverá ter seus encargos sociais pagos e comprovados junto à 

fiscalização CONTRANTANTE. 

21.4. A CONTRATADA deverá dispor o refeitório e os espaços necessários à realização de projetos educativos, 

capacitações e outros eventos, mediante solicitação da CONTRATANTE, em horários que não interfiram no bom 

andamento de distribuição das refeições, ficando sob responsabilidade da CONTRATANTE a arrumação do mesmo 

após o evento. 

21.5. A CONTRATADA deverá elaborar cardápio, incentivando a cultura alimentar regional, com composição 

seguida conforme os parâmetros indicados no Termo de Referência, especialmente no que diz respeito aos 

per capita estabelecidos e incidência dos gêneros e preparações. 

21.6. A CONTRATADA deverá manter toda a equipe de trabalho da empresa CONTRATADA alocada na execução 

do serviço, supervisionada e orientada por profissional Nutricionista da empresa, registrada no CRN, que se 

responsabilizará, tecnicamente, pelas refeições distribuídas, monitorando a cadeia produtiva, em conformidade com 

o Manual de Boas Práticas (BPF) e com os Procedimentos Operacionais Padrão( POP’s) que deverão ser 

elaborados, com fluxograma de produção, e apresentados à CONTRATANTE, após um mês do início dos serviços. 
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21.7. A CONTRATADA deverá retirar e guardar, obrigatoriamente em recipientes e temperatura apropriadas, por 72 

horas, amostras devidamente identificadas, de no mínimo 100g de cada alimento pronto, após ter servido cerca de 

60% dos usuários assim como, amostras dos pratos protéicos “in natura” do cardápio diário. 

21.8. A CONTRATADA deverá custear procedimento e análise laboratorial microbiológica nas amostras de 

alimentos, conforme legislação vigente em caso de suspeita de doença de origem alimentar (DOA) e/ou quando 

houver solicitação da CONTRATANTE. 

21.9. A CONTRATADA deverá apresentar o cardápio elaborado com 30 (trinta) dias de antecedência ao mês 

consecutivo, para aprovação da CONTRATANTE devendo expor, com antecedência aos usuários do restaurante e 

cozinha, o cardápio dos próximos 8 (oito) dias. 

21.10. A CONTRATADA deverá acatar alterações dos cardápios conciliadas juntamente com a CONTRATANTE 

mediante apresentação das sugestões, sazonalidade e situações de emergências comprobatórias. 

21.11. A CONTRATADA deverá atender na elaboração do cardápio, ao Programa de Alimentação do Trabalhador 

(PAT) em conformidade com a legislação, devendo conter de 1400 à 1600 calorias com um NDpcal de 6%. 

21.12. A CONTRATADA deverá desenvolver boas relações com a CONTRATANTE e sua equipe técnica, acatando 

ordens e instruções pertinentes às normas de higiene, segurança, medicina do trabalho, legislação dos alimentos e 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

21.13. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo abastecimento e/ou despesas relativas à telefonia, água, 

energia elétrica, gás, controle de pragas realizada por empresa credenciada (desratização e desinsetização), 

limpeza de caixa d’água e gordura bimestralmente, manutenção de equipamentos, materiais de escritório para o 

funcionamento de seus serviços e quaisquer outras que venha a interferir no funcionamento do Restaurante 

Popular e da Cozinha Comunitária. 

21.14. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela retirada do lixo orgânico e inorgânico das dependências do 

restaurante popular e acondicioná-los em contêineres com tampa, dotados de corrente com 5 (cinco) metros de 

extensão para o recolhimento diário pela prefeitura através da gerência de limpeza urbana. 

21.15. A CONTRATADA deverá realizar o tratamento da água a ser consumida e análise laboratorial, conforme 

legislação vigente, com apresentação do comprovante a CONTRATANTE. 

21.16. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente da incidência de todos os tributos federais, estaduais 

e municipais, que possam advir dos serviços contratados, fazendo prova deles quando requerido e 

responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições competentes, com total isenção da 

prefeitura. 

21.17. Todos os procedimentos relacionados ao preparo de alimentação e /ou fornecimento de gêneros e demais 

insumos pertinentes deverão estar em conformidade com a legislação vigente e com o disposto pela ANVISA e 

Ministério da Saúde. 

21.18. O Restaurante Popular e a Cozinha Comunitária funcionarão como EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, através de um conjunto de ações planejadas para garantir a oferta e 

o acesso aos alimentos para toda a população, promovendo à nutrição, educação, a saúde e fortalecendo a 

cidadania por meio da oferta de refeições em ambiente limpo, confortável e em conformidade com as orientações 

dos órgãos da vigilância sanitária, favorecendo a dignidade e a convivência entre os usuários. 
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21.19. A CONTRATADA poderá, com o apoio, coordenação e supervisão da CONTRATANTE, realizar eventos 

festivos e regionais em datas características, a exemplo do São João, Natal, Carnaval, aniversário da cidade, 

dentre outras. Nessas datas, o Restaurante Popular e a Cozinha serão decorados com motivo da época, e o 

cardápio planejado para fornecer as comidas típicas, de acordo com a festividade. 

21.20. A CONTRATADA deverá realizar ações de educação alimentar, expondo em mural do Restaurante Popular 

e da Cozinha Comunitária material versando sobre prevenção às doenças e esclarecimentos sobre as patologias 

ligadas à alimentação: diabetes, hipertensão, obesidade etc. 

21.21. A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de higiene para estabelecimentos onde serão servidos 

alimentos pré-cozidos e cozidos em alimentação para coletividade, conforme a legislação vigente, aplicando os 

princípios do método de Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

21.22. A CONTRATADA deverá, com acompanhamento da CONTRATANTE, realizar pesquisa de satisfação 

mensal e apresentação dos resultados e plano de ação para melhoria dos serviços. 

21.23. Ficam proibidas a subcontratação, cessão, transferência total ou parcial dos serviços objetos do presente 

contrato, sendo permitida a subcontratação apenas com relação aos serviços de manutenção de equipamentos, 

utensílios, fornecimento de pães e eventos decorativos. 

 

22. Documentos a serem apresentados: 

Para a habilitação da empresa, são solicitados os seguintes documentos: 

 prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); 

 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

ou outra equivalente, na forma da lei; 

 prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  

 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

24.1- Obriga-se a CONTRATADA, durante o prazo de execução dos serviços a: 

a) Manter nutricionista responsável técnico conforme exigência do CRN no local de preparação dos itens da 

refeição; 

b) Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja atuação for julgada inadequada pela 

CONTRATANTE; 

c) Conduzir eficientemente os serviços objeto do presente contrato, de acordo com as condições técnicas, de 

habilitação e proposta da CONTRATADA, especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência. 
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d) Conduzir os serviços em estrita observância ás normas de legislação federal, estadual e municipal, pertinentes 

aos serviços objeto do presente contrato, mantendo os locais, equipamentos e utensílios dos serviços de 

alimentação nas melhores condições de segurança e higiene. 

e) Refazer por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por danos resultantes de caso fortuito ou 

de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do 

Município e ou da CONTRATANTE, de seus trabalhadores ou de terceiros. 

f) Refazer às suas expensas, no total ou em parte, os serviços cuja execução estiver em desacordo com o 

estabelecido no presente contrato. 

g) Comunicar à CONTRATANTE de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos locais 

dos serviços. 

h) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, incluindo 

dados técnicos e operacionais sobre os serviços. 

i) Adequar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo 

com a boa técnica ou princípio de nutrição ou dietética. 

j) Utilizar na execução dos serviços, gêneros alimentícios, insumos e materiais de primeira qualidade e com as 

especificações técnicas exigidas na licitação, bem como mão de obra especializada. 

k) Executar os serviços nas condições e prazos estabelecidos, no presente contrato. 

l) Cumprir rigorosamente as disposições, legais e regulamentares pertinentes à segurança, higiene e medicina do 

trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materiais necessários aos trabalhadores. 

m) Manter até o final do contrato as condições de qualificação técnica indicadas no certame que deu origem à 

presente avença, não as alterando sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

n) Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços contratados.  

o) Cumprir as demais Especificações Técnicas referente aos serviços, descritas no ANEXO I do Termo de 

Referência. 

24 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

24.1 - São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento às 

especificações e demais normas técnicas. 

b) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecidas no presente contrato. 

 

25 - SANÇÕES MEDIANTE INEXECUÇÃO CONTRATUAL: 

Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se for o caso, no que 

couber, garantindo o direito prévio de ampla defesa, o contratado que:  

Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

Falhar ou fraudar na execução do objeto desta solicitação; 

Comportar-se de modo inidôneo; 

Cometer fraude fiscal; 
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Pela inexecução total ou parcial do objeto desta solicitação, a Administração da Prefeitura Municipal de Lauro de 

Freitas poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado ou detentor da ata as seguintes sanções: 

Advertência; 

Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o 

valor global do respectivo lote; 

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 

O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão da 

tomada de preço. 

As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de 

até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrada judicialmente. 

Compete à Secretária de Assistência Social e Cidadania a penalidade de advertência, facultada a defesa do 

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, o qual será dirigido à autoridade superior, 

por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente 

informados. 

 

26 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter 

a licitante fornecido os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com objeto desta licitação. Se o atestado for emitido 

por pessoa jurídica de direito privado, em caso de dúvida da autenticidade da assinatura, poderá ser exigido o 

reconhecimento de firma passada em cartório do titular da empresa que firmou a declaração. 

b) Alvará de Saúde (Sanitário) em nome da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária, Estadual, Municipal ou 

Federal. 

c) A(s) certidão (ões) / atestado (s) deverá (ão) ser apresentado (s) em papel timbrado original ou cópia reprográfica 

autenticada, assinados por autoridades ou representante de quem o expediu, com a devida identificação e registro no CRN, 

consoante Portaria CFN nº 002/97. 

d) Relação e declaração formal de disponibilidade do aparelhamento e pessoal técnico adequado e necessário a realização 

do objeto desta licitação. 

13. Relação de equipe técnica, operacional e administrativa da empresa licitante, acompanhada dos respectivos currículos, 

com a quantificação e a qualificação das funções compatíveis com o objeto licitado. 

14. Registro ou inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Nutrição do domicilio ou sede do licitante. 

15. A licitante deverá possuir em seu quadro permanente, até a data limite para entrega da proposta, pelo menos um 

nutricionista, regularmente registrado no Conselho Regional de Nutrição, responsável técnico pelos serviços a serem 

prestados. 

16. Termo de vistoria ou declaração ao local onde serão prestados os serviços.  
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TERMO REFERÊNCIA - ANEXO I 

COMPOSIÇÃO DIÁRIA DA REFEIÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 

 

TIPO SERVIÇO COMPOSIÇÃO 

A
L

M
O

Ç
O

 

BANDEJA 

 

* PRATO PRINCIPAL (PROTEÍNA OU OPÇÃO 

* ARROZ 

* FEIJÃO 

* GUARNIÇÃO 

* SALADA 

* SOBREMESA 

* SUCO 

COMPLEMENTO 

* FARINHA (FARINHEIRO) 

* SAL (SALEIRO) 

* PALITO (PALITEIRO) 

* MOLHO DE PIMENTA (MOLHEIRO) 

* AZEITE DOCE 

* VINAGRE 

* GUARDANAPOS DE PAPEL 24CM X 24CM 

1. OS COMPLEMENTOS DEVERÃO SER DISPOSTOS EM UMA ÚNICA ILHA. 

2. O PRATO PRINCIPAL DEVERÁ SER OFERECIDO AO LONGO DE TODA A DISTRIBUIÇÃO, NÃO SENDO 

SUBSTITUÍDO EM NENHUMA HIPÓTESE POR OUTRA PREPARAÇÃO. 

3. PRATOS TÍPICOS DEVERÃO SER INCLUÍDOS 1 VEZ/SEMANA (FEIJOADA, DOBRADINHA, COZIDO, CARNE DE 

SOL, ETC.). 

4. EM CASO DE MENOS DE 22 DIAS ÚTEIS/MÊS, REDUZIR A INCIDÊNCIA DE AVE - COXA E SOBRECOXA. 

5. A FAROFA DEVERÁ TER 30% DE INGREDIENTES ALÉM DA FARINHA DE MESA. 

6. O CALDO DO FEIJÃO EM HIPÓTESE ALGUMA DEVERÁ SOFRER ESPESSAMENTO COM FARINÁCEOS, 

EXCE4ÇÃO PARA QUANDO FOR FEIJÃO COMPOSTO (TUTU, TROPEIRO, ETC.). 
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TABELA DE PER CAPTA I 

PRATO PRINCIPAL 

INCIDÊNCIA E GRAMAGEM DE PROTEÍNA 

TIPO CLASSIFICAÇÃO 
INCIDÊNCIA/MÊS (22 

DIAS ÚTEIS) 
PER CAPTA/GRAMAGENS 

PÓS-COCÇÃO 

CARNES BOVINAS 

PATINHO / ALCATRA / CONTRA-FILÉ / 
FRALDINHA 

3 120 g 

ACÉM 3 130 g 

MÚSCULO 2 140 g 

CARNE MOÍDA / ISCA 2 130 g 

AVES 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 4 200 g 

FILÉ DE FRANGO 3 130 g 

PEIXES 

FILÉ DE MERLUZA 1 130 g 

POSTA DE ARRAIA / ATUM 1 180 g 

VISCERAS FÍGADO BOVINO 1 130 g 

SUÍNO BISTECA OU CARRÉ 2 200 g 

 

 
 

TABELA DE PER CAPTA II 

OPÇÃO (DO PRATO PRINCIPAL) 

INCIDÊNCIA E GRAMAGEM DE PROTEÍNA 

TIPO CLASSIFICAÇÃO 
INCIDÊNCIA/MÊS 
(22 DIAS ÚTEIS) 

PER 
CAPTA/GRAMAGENS 
PÓS-COCÇÃO 

CARNES 
BOVINAS 

CARNE MOÍDA / ISCA 4 130 g 

DIANTEIRO SEM OSSO 6 130 g 

DIVERSOS 

À BASE DE OVOS OMELETE / PANQUECAS 3 130 g 

LINGÜIÇA 1 130 g 

SALSICHA 1 130 g 

HAMBURGUES 1 130 g 

ALMÔNDEGA 2 5 und 

OUTROS 1 130 g 
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OVOS COZIDO / 
FRITO / 
MEXIDO 

 3 1 und 

 
 
 
 
 

TABELA DE PER CAPTA III 

CARDÁPIO DIÁRIO 

GRAMAGEM 

ITENS 
INCIDÊNCIA 

(22 DIAS 
ÚTEIS) 

GRAMAGE
NS 

S
A

L
A

D
A

S
 

* VEGETAL TIPO A FOLHOSOS E NÃO 
FOLHOSOS 

DIÁRIA 

100 g - 120 
g 

* VEGETAL TIPO B  

* VEGETAL TIPO C  

* MACARRÃO 

 

* LEGUMINOSAS 

* CONSERVAS 

* FRUTAS 

* FRIOS 

A
R

R

O
Z

 SIMPLES 18 100 g 

COMPOSTO 4 100 g 

F
E

IJ
Ã

O
 MULATINHO C/ CHARQUE 20 60 g 

COMPOSTO 2 60 g 

G
U

A
R

N
IÇ

Õ
E

S
 

VEGETAL TIPO A 3 80 g 

VEGETAL TIPO B 5 100 g 

VEGETAL TIPO C 3 120 

FAROFAS 3 80 g 

MACARRÃO (ESPAGUETE / TALHARIM / 
PARAFUSO) 

4 
120 g - 150 

g 

SOJA TEXTURIZADA 2 120 g 

DERIVADOS DE MILHO (POLENTA / FUBÁ) 2 120 g 
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S
O

B
R

E
M

E
S

A
S

 

FRUTAS 4/SEMANA 
1 und OU 

100 g - 250 
g 

DOCES 1/SEMANA 

PASTA/CO
MPOTA - 
80g 
INDIVIDUA
L - 50g 

SUCO DE FRUTA CONCENTRADO (DIVERSOS SABORES) 22 200 Ml 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO RESTAURANTE POPULAR 

DISCRIMINAÇÃO DO ITEM Unid. Quant. 

1 

Mesa de encosto com 02 orifícios, para coletores de detritos medindo 200mm de diâmetro 
cada orifício, tampo e saia estrutural confeccionada em aço inox AISI 304 liga 18.8 com 
espessura 1mm, Pés de tubo em aço inox diâmetro 1 1/2" com sapatas em polipropileno para 
nivelação fixação estrutural através de parafusos em aço inox. Dimensões: 1400x700x850mm 

Unid. 1 

2 

Tanque duplo para lavagem de panelas, fabricado em aço inox AISI 304 liga 18.8, executado 
em chapa aço de inox de espessura de 1,2 mm AISI 304 liga 18.8, dotado de bordas nos lados 
livres de 40 mm viradas para baixo, acabando em dobra de 15 mm em ângulo de 90 graus, com 
duas cubas estampada de 620x500x300 com cantos arredondados para facilitar a limpeza, 
equipada com válvula tipo americana de 3 1/2" e espelho traseiro de 115 mm de altura com 
pestana de encosto para fixação, pés em tubo de aço inox no diâmetro de 1 1/4" e sapatas de 
nivelamento em polipropileno injetado. Dimensões (mm): Comp. 1400, larg. 700, alt. 850. 

Unid. 1 

3 

Mesa de inox de encosto padrão A (com espelho de acabamento posterior), tampo e saia 
estrutural construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, com espessura de 1,0 mm. 
Pés em tubo de aço inoxidável 1 1/2" com sapatas em polipropileno para nivelamento, fixados à 
saia estrutural através de parafusos também em aço inox. Dimensões (mm): 700x700x850.                                  

Unid. 1 

4 
Mesa Lisa confeccionada em aço inox AISI 304 liga 18.8 padrão B, com espessura de 1,0mm. 
Pés em tudo de aço inoxidável 1 1/2 em polipropileno para nivelamento, fixados à saia estrutural 
através de parafusos em aço inox.  Dimensão: 1000x700x900mm 

Unid. 1 

5 
 

Tanque duplo padrão B para lavagem de panelas, chapa em aço inox de espessura 1,2mm 
AISI 304 liga 18,8, bordas nos lados livres de 40mm variadas para baixo, com 02 cubas 
medindo 620x500x300mm, canto arredondados, equipada com válvula americana 3 ¹/² e 
espelhos traseiros com 115mm de altura, pés em tubo de aço inox do diâmetro de 1 ¹/4"", 
sapatas de nivelamento em polipropileno injetado dimensão 2100x700x850mm                                 

Unid. 1 

6 
Mesa Lisa confeccionada em aço inox AISI 304 liga 18.8 padrão C, com espessura de 1,0mm. 
Pés em tudo de aço inoxidável 1 1/2 em polipropileno para nivelamento, fixados à saia estrutural 
através de parafusos em aço inox.  Dimensão: 1400x700x850mm 

Unid. 1 

7 

Mesa inox de encosto (com espelho de acabamento posterior), tampo dotado de 01 cuba 
620x500x300mm em posição central e saia estrutural construído em chapa de aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8 com espessura de 1,0 mm. Pés em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" com 
sapata em polipropileno para nivelamento, fixados à saia estrutural através de parafusos 
também em aço inox. Dimensões (mm): 2100x700. 

Unid. 1 
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8 

Mesa encosto confeccionada em aço inox  AISI 304 liga 18.8 com espessura 1,2 mm,  com 02 
cubas dimensões 600x500x400 centralizada. Pés em tubo de aço inoxidável 1 ¹/²cm sapatas 
em polipropileno para nivelamento, fixados através de parafusos em aço inox. Dimensões da 
mesa: 3200x700x900mm 

Unid. 1 

9 
Mesa lisa confeccionada em aço inox AISI 304 liga 18.8, com espessura 1,0mm padrão D. 
Pés em tubo de aço inox 11/²" com sapatas em polipropileno para nivelamento, fixação de 
parafuso em aço inox. Dimensões: 1400x700x900mm 

Unid. 1 

10 

Mesa de encosto com 01 cuba, confeccionada em aço inox AISI 304 liga 18.8 com espessura 
de 1,0mm, tampo dotado de cuba um dimensões: 600x500x400mm em posição esquerda. 
Pés em tubo de aço inoxidável 1 1/2" com sapatas em polipropileno para nivelamento fixados 
através de parafusos em aço inox, dimensões da mesa: 1400x700mmx900 

Unid. 1 

11 
Mesa lisa padrão E, confeccionada em aço inox AISI 304 liga 18.8, com espessura de 1,0mm. 
Pés em tubo de aço inoxidável 1 1/1" com sapatas em polipropileno para nivelamento fixados 
através de parafusos em aço inox. Dimensões: 1100x600x900mm 

Unid. 1 

 

 

12 

 

Mesa inox de encosto (com espelho de acabamento posterior), tampo dotado de cuba 
620x500x300mm em posição a esquerda e saia estrutural construído em chapa de aço 
inoxidável AISI 304, liga 18.8 com espessura de 1,2 mm. Pés em tubo de aço inoxidável de 1 
1/2" com sapatas em polipropileno para nivelamento, fixados à saia estrutural através de 
parafusos também em aço inox. Dimensões (mm): 2800x700x900 

Unid. 1 

13 

Mesa inox de encosto (com espelho de acabamento posterior), tampo dotado de cuba 
620x500x300mm em posição central e saia estrutural construído em chapa de aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8 com espessura de 1,0 mm Pés em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" com 
sapata em polipropileno para nivelamento, fixados à saia estrutural através de parafusos 
também em aço inox. Dimensões (mm): 2100x700x900. 

Unid. 1 

14 

Mesa inox de encosto (com espelho de acabamento posterior), tampo dotado de cuba 
1000x500x400mm em posição central e saia estrutural construído em chapa de aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8 com espessura de 1,0 mm. Pés em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" com 
sapatas em polipropileno para nivelamento, fixados à saia estrutural através de parafusos em 
aço inox. Dimensões da mesa: 1800x700x900mm 

Unid. 1 

15 

Mesa inox de encosto (com espelho de acabamento posterior), tampo dotado de cuba 
620x500x300mm em posição direita e saia estrutural construído em chapa de aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8 com espessura de 1,2 mm. Pés em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" com 
sapatas em polipropileno para nivelamento, fixados à saia estrutural através de parafusos 
também em aço inox. Dimensões (mm): 2800x700x900 

Unid. 1 

16 

Mesa inox de encosto lisa padrão F (com espelho de acabamento posterior), tampo e saia 
estrutural construído em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, com espessura de 1,0 mm. 
Pés em tubo de aço inoxidável 1 1/2" com sapatas em polipropileno para nivelamento, fixados à 
saia estrutural através de parafusos também em aço inox. Dimensões (mm): 1800x700x900 

Unid. 1 

17 

Mesa inox com tampo dotado 01 cuba com dimensões 600x500x400mm á direita com 02 
furos a esquerda, confeccionada em aço inox AISI 304 liga 18.8 com espessura de 1,2mm. Pés 
em tubo de aço inoxidável 1 1/2 com sapatas em polipropileno para nivelamento, fixados através 
de parafusos em aço inox, dimensões da mesa: 2800x700x900mm. 

Unid. 1 

18 

Mesa de encosto com 01 cuba, confeccionada em aço inox AISI 304 liga 18.8 com espessura 
de 1,0mm, tampo dotado de cuba um dimensões: 600x500x400mm em posição a direita. Pés 
em tubo de aço inoxidável 1 1/2" com sapatas em polipropileno para nivelamento fixados através 
de parafusos em aço inox, dimensões da mesa: 2400x700x900x400mm. 

Unid. 1 

19 
Mesa padrão G lisa confeccionada em aço inox AISI 304 liga 18.8, com espessura 1,0mm  Pés 
em tubo de aço inox 11/²" com sapatas em polipropileno para nivelamento, fixação  de parafuso 
em aço inox. Dimensões: 1000x700x900mm 

Unid. 1 

20 Mesa Com tampo em laminado plástico dimensões 1200mm x 600mm x 750mm Unid. 1 
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21 

Mesa para apoio de descascadora com caixa de decantação, confeccionado em aço inos AISI 
304, com espessura de 1,2mm, dotada de furos no tampo para passagem do dreno da máquina, 
com opção de drenagens direita e esquerda, gaveta perfurada para decantação. Pés em tubo de 
aço inox 1 1/4" dotados de sapatas de nivelamento em polipropileno. Dimensões 
650x650x600mm. 

Unid. 1 

22 

Caldeirão gás vapor, auto gerador tipo americano, com capacidade para 300 litros. 
Queimadores a gás, chaminé para saída dos gases da combustão, revestimento interno e 
externo em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, bitola 18, corpo da câmara de combustão em aço 
1020. Válvula de gás com piloto e ajuste da graduação da chama. Sistema de acendimento 
externo, proteção contra falta de chamas. Válvula de segurança, aeração e purga. Torneira para 
entrada de água, manômetro para indicação da pressão de trabalho. Dimensão: 
1200X1200x910 mm diâmetro 1200 

Unid. 2 

23 

Caldeirão gás vapor, auto gerador tipo americano, com capacidade para 500 litros. 
Queimadores a gás, chaminé para saída dos gases da combustão, revestimento interno e 
externo em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, bitola 18, corpo da câmara de combustão em aço 
1020. Válvula de gás com piloto e ajuste da graduação da chama. Sistema de acendimento 
externo, proteção contra falta de chamas. Válvula de segurança, aeração e purga. Torneira para 
entrada de água, manômetro para indicação da pressão de trabalho. Dimensão: 
1430x1430x910mm diâmetro 1400 

Unid. 1 

24 

Fogão industrial modular sem forno com 08 queimadores duplos de ferro fundido. Quadro 
superior executado em perfis de aço inoxidável. Estrutura e bandejas para resíduos em aço 
inoxidável AISI 304, liga 18,8, bitola 18. Perfil de 100mm, grelhas de 400x400mm, registro 
industrial para gás com duas graduações de chama em latão cromado, condutores de cobre e 
sapatas plásticas de acabamento. Acendedor elétrico e válvula de segurança para gás. 
Prateleira inferior gradeada em aço inoxidável. Dimensão: 2200x1160x830 

Unid. 1 

25 

Forno elétrico, combinado, com capacidade para 20 recipientes GN 1/1 dotado das seguintes 
funções: vapor automático com temperatura de 100ºC, ar quente e combinado com temperatura 
de 270ºC, banho-maria com temperatura de até 99ºC e regeneração com temperatura de até 
170ºC. Sonda interna que permita a determinação da temperatura no interior do alimento. 
Controle de tempo e temperatura digitais. Ducha de lavagem acoplado à unidade. 
Confeccionado em aço inoxidável AISI 304, amplo visor frontal com vidro duplo, temporizador 
com alarme sonoro e luzes indicativas de falhas no funcionamento. 220V, trifásico, potência 30 
KW. Dimensões do espaço 1210X970X1060mm 

Unid. 1 

26 
Bifeteira em chapa retangulares de sobrepor, queimadores duplos do fogão industrial em ferro 
fundido tamanho aprox. 900x450mm  

Unid. 4 

27 

Sistema de exaustão todo em aço inox 304 para caldeirões com diâmetro 1200mm, dimensões 
aprox. 3000x1500mm. Composto de coifa com filtros aparadores de gordura e com dutos de 
inox. Exaustores com motores blindados 1100RPM, vazão compatível com a coifa, com dutos e 
chapéu chinês. 220 volts  

Unid. 1 

28 

Sistema de exaustão todo em aço inox 304 para caldeirões com diâmetro 1400mm, dimensões 
aprox 3500x2000mm. Composto de coifa com filtros aparadores de gordura e com dutos de inox. 
Exaustores com motores blindados 1100RPM, vazão compatível com a coifa, com dutos e 
chapéu chinês. 220 volts  

Unid. 1 

29 

Sistema de exaustão todo em aço inox 304 para os fogões. Composto de coifa com filtros 
aparadores de gordura e com dutos de inox. Exaustores com motores blindados 1100RPM, 
vazão compatível com a coifa, com dutos e chapéu chinês. 220 volts. Dimensões máximas de 
2200x1160x830mm.  

Unid. 1 

30 

Pass Through aquecimento, com 04 portas (duas portas cada lado), revestimento interno e 
externo em chapa de aço inox AISI 304 liga 18.8, com espessura d 1,0mm, portas executadas 
em chapa de aço inoxidável espessura 0,6mm, dotadas de gaxetas de encaixe, atóxica, 
maleável para vedação junto aos batentes do pass-trough, mola para fechamento automático. 
Prateleiras construídas em cantoneiras de chapas de aço inox 1"" x 1"" fixadas em "U". Potência 
mínima de 4kw, tensão 220 volts. Sistema de aquecimento entre 20º C e 80º C, com comando 
através de programação digital. Dimensão aprox.: 1400x800x2100mm  

Unid. 1 
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31 

Passtrougt vertical Refrigerado internamente e externamente confeccionado em aço inox AISI 
304 liga 18,8 acabamento escovado; Dotado de conjunto de cantoneiras compatíveis para 
recipientes Gastronormes 1/1; Elétrico, tensão 220 volts dotados com duas câmaras com 4 
portas inteiriças, sendo duas frontais e duas de fundo. Isolamento em poliuretano injetado, 
unidade de refrigeração com evaporador dotado de ventiladores internos; Sistema de 
refrigeração através de programação digital para resfriamento e congelamento entre -
18ºC/0/+10ºC. Dimensões aprox. 1400x800x2100mm. 

Unid. 1 

32 
Bebedouro elétrico para água gelada, todo em aço inox brilhante; Tipo pressão, capacidade 40 
ℓ, 220 volts; Dotado de uma torneira para copos e uma para boca. 

Unid. 4 

33 

BEBEDOURO elétrico, tipo pressão, conjugado com as seguintes características: - Gabinete, 
confeccionado em aço inoxidável; - Uma pia em aço inoxidável; - Duas torneiras, uma para copo 
e uma para boca, com regulagem de jato d'água; - Gabinete conjugado, confeccionado em aço 
inoxidável com uma pia; - Uma torneira, para boca, com regulagem de jato d'água; - 
Reservatório para água em aço inoxidável, com serpentina; - Filtro com carvão ativado, 
embutido; - Compressor silencioso e econômico, que não use como elemento de refrigeração o 
gás CFC; - Dimensões mínimas de 950 mm x de altura x 300 mm x de largura x 280 mm 220 
volts; - Em conformidade com a norma NBR NM - IEC 335 – 1/1998 e selo INMETRO; - Garantia 
mínima do fabricante de 1 ano prestada no estado da Bahia 

Unid. 1 

34 

Refrigerador vertical 04 portas, corpo interno e externo executado em chapa de aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8, espessura de 0,6 mm, batentes em perfil plástico isolante, magnético e 
dotados de resistência elétrica para eliminação de condensação junto à gaxeta de vedação da 
porta e ainda sistema regulável de cantoneiras para apoio de grade interna. Porta executável em 
chapa inoxidável espessura de 0,6 mm, dotado de gaxeta de encaixe, atóxica, maleável para 
vedação junto aos batentes do refrigerador, além de mola para o fechamento automático. 
Sistema de degelo automático com coleta da água proveniente do evaporador. Pés com altura 
150 mm em polipropileno para nivelamento fixados através de parafusos. Capacidade para 540 
litros. Potência de 700 W, temperatura de 4 a 6° C. Tensão 115/220V. Dimensões (mm): 
700x750x2100mm. 

Unid. 1 

35 
Módulo de distribuição em aço inox para 06 GNS, com protetor salivar, corre bandeja em um 
dos lados, aquecedor sem água e prateleiras inferiores. Dimensões: 2800x800  

 2 

36 Módulo de apoio em aço inox para pratos e bandejas (comensais). Dimensão: 1000x700x850 Unid. 2 

37 Módulo de apoio em aço para pratos e bandejas (serviços). Dimensão: 2100x700x850 Unid. 2 

38 
Módulo de distribuição em aço inox, tampa com protetor salivar corre bandeja em um dos 
lados e prateleiras interiores. Dimensão: 2100x800 

Unid. 2 

39 
Estante modulada desmontável com 04 planos confeccionado em chapa de aço com tratamento 
anti-ferruginoso, acabamento fosfatizado. Planos reguláveis, fixadas e montadas por meio de 
parafusos e porcas zincadas, e reforços no fundo e laterais, dimensões: 920x420x1980mm 

Unid. 3 

40 
Balcão tipo guichê multibox com 04 aberturas para devolução de bandejas, confeccionado em 
chapa de aço inox AISI 304 liga 18.8 com espessura 1mm e tubo em aço inox com diâmetro 1"". 
Dimensões aproximadamente 2000x500x380mm 

Unid. 1 

41 

Estante perfurada própria padrão A para uso em estoque em geral ou câmera frigoríficas AISI 
304 liga 18.8, constituídas 04 planos reguláveis perfurados executados em chapa de aço inox, 
espessura de 1,2 mm com bordas de acabamento de 40 mm. Montantes em perfil de chapa 
dobrada de aço inox, espessura de 1,2 mm. Altura do primeiro plano: 150 mm do piso. 
Capacidade por plano: 280 kg de carga distribuída. Dimensões (mm): 910x520x1750. 

Unid. 3 

42 
Prateleira suspensa lisa com porta utensílios confeccionada em aço inox AISI 304 liga 18,8, 
fixação por meio de suportes tipo mão francesa em aço inox. Dimensões 1100x400x150mm 

Unid. 3 

43 
Palet plástico modular em polipropileno na cor café. Capacidade de armazenamento de até 
1000kg. Dimensões 500x500x50 

Unid. 13 

44 
Placa altileno, própria para cortes de alimentos, de material sintético branco leitoso, sem 
porosidade, com superfície anti-aderente impenetrável a qualquer espécie de líquidos, resistente 
e de fácil limpeza dimensões 500x500x20 

Unid. 5 
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45 
Prateleira elevada lisa, confeccionado em aço inox AISI 304 liga 18.8, com fixação por meio de 
suportes tipo mão francesa em aço inox, dimensões: 1400x400mm 

Unid. 1 

46 
Prateleira elevada lisa, confeccionado em aço inox AISI 304 liga 18.8, com fixação por meio de 
suportes tipo mão francesa em aço inox, dimensões: 2100x400mm 

Unid. 1 

47 

Estante lisa própria para uso em estoque geral ou câmara frigoríficas, confeccionada em aço 
inox AISI 304 liga 18.8 com 04 planos regulável também em aço inox AISI 304 com espessura 
de 1,2mm com bordas de 40mm, capacidade para 280kg de carga distribuída. Dimensões aprox. 
910x520x1750mm 

Unid. 1 

48 
Armário tipo escaninho em aço, na cor cinza cada escaninho contendo 12 ninchos, 

cada nincho com dimensões aproximadas de 450(A) x 300(L) x 400(P) mm, com porta 
cadeado.  

Unid. 4 

49 
Prateleira trayrst confeccionado em aço inox 304 para 02(dois) racks, acoplado a 

mesa da lavadora de louças.  
Unid. 1 

50 
Banqueta com assento estofado e giratório 970mmaltura Largura 400mm / 

Profundidade 430mm, pés cromado 
Unid. 2 

51 
Calha para devolução de talheres (shoot), em aço inoxidável, AISI 304, 18.8. 
Dimensões(mm): 240X160X410mm. 

Unid. 2 

52 
Prateleira elevado lisa, confeccionada em aço inox AISI 304 liga 18.8, com fixação 

por meio de suportes tipo mão francesa em aço inox. Dimensões: 2700x400mm. 
Unid. 1 

53 

Picador de carne industrial 300kg, capa do motor confeccionado totalmente em aço 

inoxidável, bocal 22. Acompanha acessório picador, prato de segurança, socador, 1 
disco de 1/8”, 1 disco de 3/16 e duas facas. Motor de 1,5 CV, 110/ 220V, monofásico. 
Dimensão: 440x380x745 

Unid. 1 

54 
Descascador de legumes industrial, inteiramente em aço inox 304, com mesa para 

decantação, dotada de dreno, com entrada de água e sistema de centrifugação; 
Discos abrasivos em aço inox.  bivoltes, Produção média 200 kg/h. 

Unid. 1 

55 

Processador de alimentos industrial elétrico, 220 volts, em aço inox 304, 

capacidade de 300/400 kg/h, com estrutura, gabinete, vasilha coletora, pés 
antiderrapantes, tampa de fácil remoção e 6 discos revestidos em aço inox (um 
ralador; dois fatiadores com 1,5 mm e 3,0 mm de espessura; três desfiadores com 3, 
5 e 8 mm).  

Unid. 1 

56 
Liquidificador industrial 25 litros basculante, copo produzido em aço inox. Conjunto 

de hélice produzido em aço inox encruado, proporcionando maior resistência ao 
desgaste do fio de corte, tensão 110/220v potência 1cv  

Unid. 1 

57 Liquidificador industrial, bivolt em aço inox AISI liga 18.8 capacidade para 8 litros  Unid. 1 

58 

Batedeira p/ massa tacho em aço inoxidável, capacidade 06 litros, movimento 

planetário com três (03) velocidades, baixa, intermediária e alta. Acompanha 01 
batedor chato “B” para massas médias e leves, 01 batedor “E” para massas pesadas 
e 1 agitador de arame “D” para ovos.  Motor de 2,5 CV, trifásico, 220 volts. 

Unid. 1 

59 
Balança eletromecânica (plataforma), capacidade de pesar até 300 kg, divisão de 

200 em 200 gramas. Plataforma com sistema mecânico de redução e célula de carga. 
Dimensões (mm): 800x700 

Unid. 1 
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60 
Balança eletrônica capacidade 15 kg, divisão de 5 em 5 gr, confeccionada em aço 

inoxidável, com display, 220 Volts. 
Unid. 1 

61 
Amaciador de carne industrial em aço AISI 304 liga de 18.8, automático, capacidade 

de 400 kg/h 
Unid. 1 

62 
Recipiente plástico (lixeira), próprio para depósito de lixo com tampa e rodízios com 

capacidade para 120 litros. Dimensões interna 860x400x400 (mm), dimensões 
externa: 930x480x550mm.  

Unid. 4 

63 

Esguicho de pré lavagem para acoplamento, constituído por luva em latão cromado 

para acoplamento à torneira, niple prolongador em aço inox, luva em latão cromada 
com rebaixo para sustentação da mola, mangueira em borracha preta para pressão 
de até 8kgf/cm² e temperatura de até 75ºC, mola helicoidal com acabamento cromado 
e pistola "jacto" com corpo em polipropileno, chuveiro em latão cromado e cabo de 
acionamento em aço bicromatizado com dispositivo de travamento na posição aberta. 
Acompanha suporte em aço inox AISI 304 liga 18.8 com acabamento escovado com 
fixação do conjunto á parede. Dimensão: 100x285x980mm 

Unid. 1 

64 Lavadora de alta pressão dotada de rodas de aço com pneu de borracha, potência 

de 3,9 KW, vazão de 800l/h e pressão de 1600 libras, 220 V. 
Unid. 1 

65 Cabeleira Mop água profissional, 400 gr, auto torção, com cabo de alumínio e pinça.  Unid. 2 

66 

Conjunto de câmaras frigoríficas, dotado de ante-câmara com demissões 

aproximadamente 5,53m², câmara de resfriados para carnes e vegetais com 
dimensões aproximadamente 7,13m², temperatura entre 0ºC e 10ºC, câmara de 
congelamento com temperatura -10ºC entre - 18ºC dimensões de 5,27 m². 

Unid. 1 

67 
Cortina em PVC com recortes verticais medindo 1600x2100mm para separação da 

aéra do açougue e cozinha  
Unid. 1 

68 

Ventilador de parede, modelo turbo 60cm, paletas plásticas 03 velocidades, bivolt 

preto potência entre 170 a 200w, com aérea de abrangência 40m², motor 1/4 HP, 
rotação aprox. 1400 RPM, frequência 50/60HZ. Embalagem com dados de 
identificação do produto 01 de garantia. 

Unid. 12 

69 
Carro transportador auxiliar confeccionado em aço inox AISI 304 liga 18.8 para 

recolhimento e remolho de talheres dotado de 04 rodízios com de diâmetro de 3"". 
Acompanha GN com alça. Dimensões: 405x610x500mm 

Unid. 1 

70 

Carro cantoneira para transporte de GN´s confeccionado em aço inox AISI 304 liga 

18.8, provido de 16 pares de cantoneiras para acomodar recipientes gastronorm GN 
1/. Dotado de rodízios com 5"" de diâmetro revestido de borracha, sendo 02 giratórios 
ce 02 com trava, dimensões: 590x410x1840 

Unid. 1 

71 
Carro para transporte de detritos confeccionado em aço inox AISI 304 liga 18.8 

dotato de 04, capacidade para 80 litros com pedal para acionamento da tampa 
rodízios sendo 02 fixos e 02 giratórios com diâmetro de 4"" 

Unid. 1 

72 
Carro porta pratos, confeccionado em aço inox AISI 304 liga 18.8 espessura 1,2mm, 

divisões para 04 colunas de pratos totalizando 180 pratos, dotados de 04 rodízios de 
5"" diâmetros. Dimensões 580x580x800 

Unid. 1 

73 

Carro para lavagem de cereais, capacidade para 80 litros, constituído de uma 

caçamba basculante e removível confeccionada em chapa de aço inox AISI 304, liga 
18.8 com espessura de 1,2 mm provido de alças e tela perfurada na parte superior. A 
caçamba será apoiada sobre mancais especiais fixadas a montantes em tubo inox de 
1" de diâmetro, provido de 04 rodízios de 5" de diâmetro, revestidos de borracha 
substituível (sendo 2 fixos e 2 giratórios). Dimensões (mm): 550x500x410. 

Unid. 1 
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74 

Carro distribuidor isotérmico, para transporte e distribuição de alimentos, com 

capacidade para 90 litros, constituído de corpo em aço inox AISI 304 liga 18.8, com 
espessura de 1,0 mm, montado em estrutura tubular inox de 1" de diâmetro, com 
requadração inferior em cantoneira inox 2"x2", com 04 rodízios revestidos de 
borracha substituível. Equipado com recipiente basculante através de eixo inox e 
mancais de latão cromado com dispositivo de lubrificação. Isolado termicamente por 
paredes duplas com enchimento e tabletes de lã de vidro e dotado de bico para 
facilitar a descarga. Dimensões (mm): 670x550x950.  

Unid. 1 

75 

Carro transportador auxiliar, dotada de uma plataforma executada em chapa de 

aço inox AISI 304, liga 18.8, espessura de 1,2 mm, fixadas a montantes em tubos de 
1 1/4" de diâmetro por meio de pontos soldados em atmosfera de argônio, movendo 
sobre 04 rodízios de 5" de diâmetro revestido de borracha substituível. (Sendo 2 fixos 
e 2 giratórios com travas). Capacidade: 240 kg. Dimensões (mm):  

Unid. 1 

76 
Carro tipo caçamba totalmente em aço inox AISI 304 liga 18.8, capacidade para 190 

litros  
Unid. 1 

 

ANEXO III 
COMPOSIÇÃO DIÁRIA DO CAFÉ DA MANHÃ - COZINHA COMUNITÁRIA DE ITINGA 

 

COMPOSIÇÃO DIÁRIA DA REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ 

TIPO SERVIÇO COMPOSIÇÃO 

C
A

F
É

 D
A

 M
A

N
H

Ã
 

BANDEJA 

* CAFÉ COM LEITE 

* PÃO COM MANTEIGA E QUEIJO, OU PRESUNTO OU OVO DE 

GALINHA 

* MINGAU OU MUNGUZÁ 

* BOLO OU RAÍZ OU BANANA DA TERRA OU CUZCIZ 

* FRUTAS 

COMPLEMENTO 

* ADOÇANTE 

* LEITE EM PÓ DESNATADO 

*GUARDANAPOS DE PAPEL 24CM X 24CM 

* GUARDANAPOS DE PAPEL 24CM X 24CM 

1. OS COMPLEMENTOS DEVERÃO SER DISPOSTOS EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. 

2. 2. OS COMPONENTES DO CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DEVERÁ SER OFERECIDO AO LONGO 

DE TODA A DISTRIBUIÇÃO, NÃO DEVENDO SER SUBSTITUÍDO EM NENHUMA HIPÓTESE 

POR OUTRA PREPARAÇÃO.  
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ANEXO IV 

COMPOSIÇÃO DIÁRIA DA REFEIÇÃO 

TIPO SERVIÇO COMPOSIÇÃO 

A
L
M

O
Ç

O
 

BANDEJA 

* PRATO PRINCIPAL (PROTEÍNA OU OPÇÃO 

* ARROZ 

* FEIJÃO 

* GUARNIÇÃO 

* SALADA 

* SOBREMESA 

* SUCO 

COMPLEMENTO 

* FARINHA (FARINHEIRO) 

* MOLHO DE PIMENTA (MOLHEIRO) 

* AZEITE DOCE 

* VINAGRE 

* GUARDANAPOS DE PAPEL 24CM X 24CM 

1. OS COMPLEMENTOS DEVERÃO SER DISPOSTOS EM UMA ÚNICA ILHA. 

   

2. O PRATO PRINCIPAL DEVERÁ SER OFERECIDO AO LONGO DE TODA A DISTRIBUIÇÃO, 
NÃO SENDO SUBSTITUÍDO EM NENHUMA HIPÓTESE POR OUTRA PREPARAÇÃO. 

   

3. PRATOS TÍPICOS DEVERÃO SER INCLUÍDOS 1 VEZ/SEMANA (FEIJOADA, DOBRADINHA, 
COZIDO, CARNE DE SOL, ETC.). 

   

4. EM CASO DE MENOS DE 22 DIAS ÚTEIS/MÊS, REDUZIR A INCIDÊNCIA DE AVE - COXA E 
SOBRECOXA. 

   

5. A FAROFA DEVERÁ TER 30% DE INGREDIENTES ALÉM DA FARINHA DE MESA. 

   

6. O CALDO DO FEIJÃO EM HIPÓTESE ALGUMA DEVERÁ SOFRER ESPESSAMENTO COM 
FARINÁCEOS, EXCEÇÃO PARA QUANDO FOR FEIJÃO COMPOSTO (TUTU, TROPEIRO, ETC.). 

 
COMPOSIÇÃO DIÁRIA/SOPA – COZINHA COMUNITÁRIA 

 

TIPO SERVIÇO COMPOSIÇÃO 
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S
O

P
A

 

BANDEJA 
* SOPA 

* PÃO 

COMPLEMENTO *GUARDANAPO 24CM X 24CM 

 
1. O GUARDANAPO DEVEESTAR DISPOSTO EM LOCAL DE FÁCIL VISIBILIDADE. 
 

     2. O PÃO (1 UNIDADE) DEVERÁ SER OFERECIDO AO LONGO DE TODA A 
          DISTRIBUIÇÃO, NÃO DEVENDO SER SUBSTITUÍDO EM NENHUMA 
          HIPÓTESE POR OUTRO ITEM. 
 

3. A SOPA DEVERÁ SER DISTRIBUÍDA EM CUMBUCA DE LOUÇA BRANCA 
     OU PRATO FUNDO DE LOUÇA BRANCA. 
 

4. DEVE SER SERVIDA NO MÍNÍMO 10 SABORES DE SOPA NO MÊS. PARA CADA PORÇÃO 
DE SOPA DEVE HAVER 30G DE PROTEÍNA BOVINA OU DE FRANGO. 

 

ANEXO IV CONTINUAÇÃO 

TABELA PER CAPTA E GRAMAGEM CAFÉ DA MANHÃ 

 

ITEM INCIDÊNCIA 22 DIAS ÚTEIS UNIDADE 

CAFÉ DIÁRIO 250ml 

LEITE EM PÓ (ADICIONAR 
AO CAFÉ) 

DIÁRIO 20g 

AÇÚCAR (ADICIONAR AO 
CAFÉ) 

DIÁRIO 10g 

PÃO FRÂNCES OU DE LEITE DIÁRIO 1unidade ou 50g 

MANTEIGA  DIÁRIO 
10g 
 

QUEIJO TIPO LANCHE 
FATIADO 

9 DIAS 25g 

PRESUNTO FATIADO 9 DIAS 25g 

OVO DE GALINHA (MEXIDO) 5 DIAS 1unidade 

 BOLO (DIVERSOS 
SABORES) 

4 DIAS 150g 
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CUZCUZ DE MILHO 4 DIAS 
150g + 10g de manteiga ou 
30ml de leite de coco. 

AIPIM COM MANTEIGA 4 DIAS 150g + 10g de manteiga. 

INHAME 2 DIAS 150g + 10g de manteiga. 

BANANA DA TERRA 4 DIAS 150g 

BATATA DOCE 4 DIAS 150g 

MINGAU (DIVERSOS 
SABORES) 

18 DIAS 250g 

MUNGUZÁ 4 DIAS 250g 

FRUTA DIÁRIO 
1 unidade ou porção de 150g a 
250g 

 

ANEXO IV CONTINUAÇÃO 

TABELA PER CAPTA E GRAMAGEM PROTEÍNA PRINCIPAL 

 

TIPO CLASSIFICAÇÃO 
INCIDÊNCIA/MÊS 
(22 DIAS ÚTEIS) 

PER 
CAPTA/GRAMAGENS 

PÓS-COCÇÃO 

CARNES 
BOVINAS 

PATINHO / ALCATRA / CONTRA-
FILÉ / FRALDINHA 

3 120 g 

ACÉM 3 130 g 

MÚSCULO 1 140 g 

CARNE MOÍDA / ISCA 2 130 g 

AVES 
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 4 200 g 

FILÉ DE FRANGO 3 130 g 

PEIXES 

FILÉ DE MERLUZA 1 130 g 

POSTA DE ARRAIA / ATUM 1 180 g 
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VISCERAS FÍGADO BOVINO 1 130 g 

SUÍNO BISTECA OU CARRÉ 1 200 g 

DIVERSOS OMELETE/PANQUECAS  1 130g 

 ALMÔDEGAS 1 6 unidades 

 

ANEXO IV CONTINUAÇÃO 

TABELA PER CAPTA E GRAMAGEM PROTEÍNA (OPÇÃO) 

 

TIPO CLASSIFICAÇÃO 
INCIDÊNCIA/MÊS 
(22 DIAS ÚTEIS) 

PER 
CAPTA/GRAMAGENS 

PÓS-COCÇÃO 

CARNES 
BOVINAS 

CARNE MOÍDA / ISCA 5 130 g 

DIANTEIRO SEM OSSO 6 130 g 

DIVERSOS 

À BASE DE OVOS OMELETE / 
PANQUECAS 

3 130 g 

LINGÜIÇA 2 130 g 

ALMÔNDEGA 2 6 und 

OUTROS 1 130 g 

OVO DE 
GALINHA 

OVOS COZIDO / FRITO / MEXIDO 3 1 und 

 
ANEXO IV CONTINUAÇÃO 

TABELA PER CAPTA E GRAMAGEM CARDÁPIO DIÁRIO 
 

ITENS 
INCIDÊNCIA (22 

DIAS ÚTEIS) 
GRAMAGENS 

S
A

L
A

D
A

S
 

* VEGETAL TIPO A FOLHOSOS E NÃO FOLHOSOS 

DIÁRIA 100 g - 120 g 

* VEGETAL TIPO B 

* VEGETAL TIPO C 

* MACARRÃO 

* LEGUMINOSAS 

* CONSERVAS 
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* FRUTAS 

* FRIOS 

A
R

R
O

Z
 

SIMPLES 18 150 g 

COMPOSTO 4 150 g 

F
E

IJ
Ã

O
 

MULATINHO C/ CHARQUE 20 120 g 

COMPOSTO 2 150g 

G
U

A
R

N
IÇ

Õ
E

S
 

VEGETAL TIPO A 3 80 g 

VEGETAL TIPO B 5 100 g 

VEGETAL TIPO C 3 120 

FAROFAS 3 80 g 

MACARRÃO (ESPAGUETE / TALHARIM / PARAFUSO) 4 120 g - 150 g 

SOJA TEXTURIZADA 2 120 g 

DERIVADOS DE MILHO (POLENTA / FUBÁ) 2 120 g 

S
O

B
R

E
M

E
S

A

S
 

FRUTAS 4/SEMANA 
1 und OU 100 g - 250 

g 

DOCES 1/SEMANA 
PASTA/COMPOTA - 
80g INDIVIDUAL - 

50g 

SUCO DE FRUTA CONCENTRADO (DIVERSOS SABORES) 22 200 Ml 

 

ANEXO IV CONTINUAÇÃO 

TABELA PER CAPTA E GRAMAGEM SOPA 

 

S
O

P
A

 ITEM INCIDÊNCIA /22 DIAS UNIDADE 

SOPA (DIVERSOS SABORES DIÁRIO 300ml 

 PÃO (FRÂNCES OU DE LEITE) DIÁRIO 1 unidade 
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ANEXO V 

TERMO DE REFERÊNCIA COZINHA COMUNITÁRIA DE ITINGA EQUIPAMENTOS 

PERMANENTES E DE CONSUMO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO ITEM Unidade Qtd. 

1 
Carro plataforma. Construído inteiramente em aço inoxidável. Dotado de 4 rodízios de4”, sendo 02 fixos e 02 giratórios com 
travas. Dimensões 0,60mx 0,90 m x0,90 m (LXCXH). 

Unidade 2 

2 

Mesa inox com 01 (uma) cuba – Tampo rebaixado, tipo borda de água, confeccionado em aço inoxidável, AISI 304, liga 
18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito 
esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para 
baixo 50mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de 
acabamento de 100mm de altura).  Pernas com tubos inoxidáveis 1.1/2”, pés com sapatas reguláveis. Contraventamento 
inferior com tubos inoxidáveis de 1” de espessura e altura de 25cm do piso. Cuba com cantos arredondados com amplo raio 
de curvatura e fundo abaulado, convergindo para o centro. Orifício central com rebaixo para assentar a flange de válvula 
americana de 3.1/2” x 1. ½”, metal com rosca na saída. 
Dimensões: 2,70mx0,70mx0,90m. 

Unidade 1 

3 

 Mesa inox com 01 (uma) cuba - Tampo rebaixado, tipo borda de água, confeccionado em aço inoxidável, AISI 304, liga 
18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito 
esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para 
baixo 50mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de 
acabamento de 100mm de altura).  Pernas com tubos inoxidáveis 1.1/2”, pés com sapatas reguláveis. Contraventamento 
inferior com tubos inoxidáveis de 1” de espessura e altura de 25cm do piso. Cuba com cantos arredondados com amplo raio 
de curvatura e fundo abaulado, convergindo para o centro. Orifício central com rebaixo para assentar a flange de válvula 
americana de 3.1/2” x 1. ½”, metal com rosca na saída.  Dimensões: 2,15mx070mx0,90m.                   

Unidade 1 

4 

Mesa inox com 01 (uma) cuba – Tampo rebaixado, tipo borda de água, confeccionado em aço inoxidável, AISI 304, liga 
18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito 
esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para 
baixo 50mm e para dentro em 15 mm (nos casos em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de 
acabamento de 100mm de altura).  Pernas com tubos inoxidáveis 1.1/2”, pés com sapatas reguláveis. Contraventamento 
inferior com tubos inoxidáveis de 1” de espessura e altura de 25cm do piso. Cuba com cantos arredondados com amplo raio 
de curvatura e fundo abaulado, convergindo para o centro. Orifício central com rebaixo para assentar a flange de válvula 
americana de 3.1/2” x 1. ½”, metal com rosca na saída. Dimensões: 2,00mx0,70mx0,90m.                  

Unidade 1 

5 

Processador de Alimentos, gabinete em aço inoxidável – carcaça, haste e conjunto da tampa superior em alumínio 
anodizado – Prato espelidor em plástico de engenharia, acompanhado por: 1(uma) grade cubo 12mm, 1(um) disco ralador V, 
1(uma) grade palito de 10mm, 1 (um) disco fatiador E5 – Potência de 0,25CV. 

Unidade 1 

6 Liquidificador Industrial. Capacidade para 25 litros – Basculhante – Em aço inoxidável – Potência de 1,5 CV. Unidade 1 

7 

Fogão Industrial a Gás 8 (oito) bocas, com chapa bifeteira de sobrepor em aço usinado medindo 450x 900mm. Em aço 
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola#18, solda aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente 
com esmerilhamento e polimento dos excessos, acabamento polido fosco nas superfícies externas. Robusta em perfil “U” de 
100mm de espessura e cantoneiras do mesmo material. Quadro superior reforçado nas áreas de apoio das grelhas, 
localizadas no nível do quadro do fogão. Bandejas aparadas de derrames de líquidos, removível para limpeza, com parte 
frontal dupla e reforçada. Prateleira gradeada na parte inferior, apoiada sobre o contraventamento das pernas. Gambiarra 
em tubo de aço carbono, de alta pressão com tratamento químico cromado, onde serão instalados os registros de gás, 
industrial Delta - APIS de 3/8’, com manuseios individuais. Acabamento da gambiarra em painéis para proteção e 
revestimento dos registros. Grelhas em ferro fundido pintado, dimensões: 400mmx400mm, resistentes a choques. 
Queimadores duplos de alto rendimento calor no piso, lateral direita, a cerca de 100mm, do pé frontal ou traseiro. 
Dimensões: 2,0mx1,0mx0,85m (LxCxH).      

Unidade 1 

8 

Coifa em inox 304-18/8, chapa 20 com espessura 1,0mm medindo 2200x1200x500mm do tipo de 04 águas, com estrutura 
dupla para filtros com 0,8 placas de filtro inércia de aço inox medindo 500x500x40mm. Coifa captadora de vapores 
gordurosos, confeccionada em painéis de chapa de aço inox, padrão americano, AISI 304, liga 18.8, chapa 20, espessura de 
1,0mm, com estrutura reforçada, calhas periféricas para contenção de líquidos e gorduras, drenos inox ¾”com bujões para 
limpeza e saída flangeada para ductos de exaustão de gases e gorduras. Sistema de exaustão mecânica composto por 01 
exaustor axial com 450mm, 06 pólos, 1150RPM, 0,33CV trifásico 220/380V, 03 dutos medindo diâmetro 450x1000mm, 
chapa 22 com espessura de 0,8mm aço inox flangeados e 01 chapéu.  

Unidade 1 
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9 Batedeira Industrial 6 litros. Potência: 1/4HP. Unidade 1 

10 

Mesa Inox Lisa - Tampo rebaixado, tipo borda de água, confeccionado em aço inoxidável, AISI 304, liga 18,8, padrão 
americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e 
polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies extremas. Bordas apropriadas com ressalto e 
canaletas de recolhimento de grãos. A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de 
parafusos de ¼” ponteados ao tampo e pregos por meio de porca com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. As 
pernas serão com tubos inoxidáveis 1. ½”, pés com sapatas reguláveis. Contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de 
1” de espessura a altura de 25 cm do piso. Dimensões: 1,5 m x 0,60 m x 0,90 m 

Unidade 1 

11 

Mesa lisa – Tampo rebaixado, tipo borda água confeccionada em aço inoxidável, AISI 304, liga 18,8 padrão americano, 
bitola # 18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento 
dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas apropriadas com ressalto e canaletas de 
recolhimento de grãos. A fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox “L” será feita por meio de parafusos de ¼” 
ponteados ao tampo e presos por meio de porca com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. As pernas serão com 
tubos inoxidáveis 1. ½”, pés com sapatas reguláveis. Contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de 1” de espessura a 
altura de 25 cm do piso. Dimensões: 2,0 m x 0,60 m x 0,90 m. 

Unidade 3 

12 

Balcão aquecido com corre-bandeja. Em aço inox AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola # 18, solda do tipo 
aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com esmerilhamento e polimento dos excessos, acabamento polido 
fosco das superfícies externas. Tampo superior próprio para encaixe de 6 GN´s (530 x 325 x 200 mm). Dotado de corrediça 
estampada, para deslizamento de bandejas ou pratos, fixados ao gabinete por mãos-francesas robustas e reforçadas. 
Gabinete fechado, estruturado e contraventado em perfis e cantoneiras de inox, equipados com pés em tubos de aço inox 
com sapatas niveladoras. Revestimento frontal e nas laterais do gabinete. Acompanham: 12 GN´s com alças móveis e 
tampa recortada. Isolamento térmico e espuma rígida de poliuretano injetado e expedido de alta densidade entre as 
paredes. Aquecimento sem água fabricada em aço inox. Prateleira superior em aço inox e protetor salivar em vidro 
temperado incolor de 10 mm nas laterais, sustentadas por meio de tubo de aço inox de 30 mm. Painel tipo meia-saia, com 
termostato digital para controle e indicador de temperatura. Equipado com registros “fecho rápido” em latão cromado e 
dreno. Potência: 6 KW 

Unidade 1 

13 

Mesas – com tampo e com 4 (quatro) lugares. Mesas com tampo de 120 cm x 80 cm, com 4 (quatro) lugares 
 - Tampo em fórmica com acabamento em Postforming 
 - Assentos em fórmica, giratórios, com mecanismo de retorno - Estrutura de aço 1020 com pintura epóxi-pó sobre 
tratamento por fosfatização – Tampo da mesa e assentos ligados entre si, montados em estrutura tubular 50 mm, formando 
um corpo monobloco e resistente, que suporte no mínimo 400 kg quando totalmente ocupado, fabricada em aço SAE – 1020 
tratado com acabamento em pintura EPOXI. Os assentos deverão ser fixados obrigatoriamente com parafusos de metal, 
com cabeças embutidas sobre o acabamento, e porca junto à estrutura metálica. Os pés de apoio deverão ter acabamento 
em borracha resistente, acompanhando peça sobressalente – Cor sob consulta. Dimensões: 0,80 m x 1,20 m x 0, 80 m 
(LxCxH). 

Unidade 12 

14 
Ventilador de parede (para o refeitório) - Área de ventilação: 40 m². Frequência (Hz): 50-60. Tensão (V): 127 ou 220. 
Consumo aproximado (KW/h): 0,14. 60 cm de diâmetro. Potência 1/5 HP. Unidade 4 

15 
Bebedouro – em aço inoxidável, com pressão ou similar. Capacidade para 80 litros – gabinete em aço carbono galvanizado 
– Reservatório 3,5 litros. Dimensões: 0,37 m x 0,27 m x 0,95 (LxCxH) 

Unidade 1 

16 

Mesa Inox com 02 (duas) cubas para lavagem de panelas (cubas posicionadas do lado esquerdo da mesa) – Tampo 
rebaixado, tipo borda de água confexiano em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8 padrão americano, bitola # 18, solda do tipo 
aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos, com 
acabamento polido fosco nas superfícies externas. Bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm (nos casos 
em que os lados da mesa tangenciam a parede, terão espelho frontal de acabamento de 100 mm de altura). A fixação do 
tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de parafusos de 1/4 “pontuados ao tampo e presos por 
meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2”, pés com 
sapatas reguláveis. Contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de 1” de espessura e altura 25 cm do piso. Cubas com 
cantos arredondados com amplo raio de curvatura e fundo abaulado, convergindo para a frente. Orifício central com rebaixo 
para assentar a flange da válvula. 

Unidade 1 

17 
Prateleira superior - confeccionado em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola 22. Equipamento dotado de mão francesa, 
a ser fixado na alvenaria. Dimensões: 2,0 m X 0,60 (LxC) 

Unidade 1 

18 Extintor de Incêndio -  Tipo ABC Unidade 3 

19 
Lavadora de alta pressão, pressão de 1600 libras e vazão de 360 litros/ hora. Dimensões: 0,30 m x 0,50 m x 0,80 m 
(LxCxH). Potência de 1800 W. 

Unidade 1 
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20 
BALANÇA de piso móvel, display digital, coluna com alça para movimentação e capacidade de 300 k. Dimensões: 0,50m x 
0,70 m x 1,40 m (LxCxH). Bateria interna. 

Unidade 1 

21 

GRELHAS PARA PISO – removíveis, em aço inox – Quadro de cantoneiras em perfil “L”, cesto perfurado removível com 
alças e grelha de piso em perfil “U”, confeccionado em Aço Inoxidável AISI – 304, liga 18.8. Equipamento a ser chumbado no 
piso através de grapas. Dimensões: 1,00m x 0,15mm. 

Unidade 20 

22 

PALLETS de polietileno de alta densidade, vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, 
resistente, em pilhado, lavável e impermeável, capacidade estática mínima de 5.000 kg e dinâmica de 1.050 Kg, 
preferencialmente na cor branca. Dimensões: 1,00 m x 1,20 m x 0,16 m (LxCxH). 

Unidade 1 

23 CONDICIONADOR DE AR – Marca LG 9000 BTUs com controle remoto 110/ 127 V, incluindo instalação. Unidade 2 

24 

MESA PARA ESCRITÓRIO, dimensões mínimas de 1200x 700x 740 mm, com 02 gavetas, com chaves e puxadores 
metálicos, tampo em madeira aglomerada, revestido em laminado melamínico na cor verde, com espessura mínima de 20 
mm de espessura revestido em laminado melamínico com bordas inferior encabeçada com fita de poliestileno, com 2,5 mm  
de espessura, da mesma cor do laminado, estrutura metálica retangular de 30 x 70 mm, pintada em epóxi pó pelo sistema 
eletrostático, borda frontal em post formem arredondadas a 180 graus e bordas transversais encabeçadas em fita de 
poliestileno  na mesma cor do laminado, passagem de fiação horizontal através de calha fixa entre o tampo e o painel frontal 
e passagem de fiação vertical através de calhas removíveis, ambos saindo do tampo com furação direita e esquerda. 

Unidade 2 

25 
CADEIRAS fixa, espaldar médio, sem braços, estrutura tubular cromada, assento e encosto separados, revestido em tecido, 
na cor verde, estofado em espuma de poliuretano injetável com no mínimo 50 mm de espessura. 

Unidade 3 

26 Aparelho telefônico com fio, chave para bloqueio de teclado. Unidade 1 

27 

Mesa inox lisa com furo – Tampo rebaixado, tipo borda de água, confeccionado em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, 
padrão americano, bitola # 18, solda do tipo aplicado em atmosfera inerte de argônio, não aparente, com perfeito 
esmerilhamento e polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Com furo para despejo 
de grãos impróprios ao consumo. Bordasm apropriadas com ressalto e canaletas de recolhimento de grãos. A fixação do 
tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de parafuso de ¼” ponteados ao tampo e presos por meio 
de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão. As pernas serão com tubos inoxidáveis 1.1/2”, pés com sapatas 
reguláveis. Contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de 1” de espessura a altura de 25 cm do piso. Dimensões: 
1,40m x 0,60 m x 0,90 m 

Unidade 1 

28 
Armário de cozinha – material mdf, tipo parede, revestimento laminado melamínico, cor branca, com 3 portas e 1 prateleira 
padrão acabamento em mdf. Dimensões: L 1,20 m X P 0,35, A 0,60. Unidade 1 

29 

Mesa de apoio para pratos e bandejas – em aço inox AISI 304, LIGA 18.8 com prateleiras com face inferior, padrão 
americano, bitola # 18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não aparente com perfeito esmerilhamento e 
polimento dos excessos, com acabamento polido fosco nas superfícies externas. Dimensões: 1,50 m x 0,70 m x 0,90 m 

Unidade 1 

30 Assadeira em alumínio – retangular, com espessura de 3mm. Unidade 4 

31 Bandeja Plástica Lisa – Retangular. Dimensões: 0,34 m x 0,52 m (LxC) Unidade 174 

32 Caixa plástica Unidade 3 

33 Caldeirão de alumínio Unidade 4 

34 Caneca de alumínio nº 20. Unidade 1 

35 Colher de arroz em inox 30 cm Unidade 3 

36 
Colher para refeição totalmente em aço inox – comprimento 20 cm, com no mínimo 0,2 cm de espessura, borda com 
perfeito acabamento liso. 

Unidade 53 

37 Concha em inox, para sopa e feijão – cabo 35, 5 cm e 10 cm de diâmetro capacidade de 250 ml para a concha. Unidade 2 

38 Faca para carne em inox 12” Unidade 2 

39 Faca para cozinha, 10”. Unidade 6 

40 Faca para refeição totalmente em aço inox – comprimento 20 cm, com no mínimo 0,2 cm de espessura. Unidade 95 

41 
Garfo para refeição totalmente em aço inox – comprimento 20 cm, com no mínimo 0,2 cm de espessura borda com perfeito 
acabamento liso 

Unidade 61 

42 LIXEIRAS em plástico resistente com acionamento por pedal com tampa. Unidade 7 
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43 Remo com cabo inox Unidade 4 

44 Panela grande com tampa – em alumínio Unidade 2 

45 Pegador grande em inox, 28 cm de comprimento. Unidade 4 

46 Prato de mesa, modelo hotel em porcelana branca lisa 30 cm de diâmetro e 4 cm de borda. Unidade 125 

47 Tábua de Polietileno – 50 cm de comprimento, 30 cm de largura e 1,50 cm de espessura, aproximadamente. Unidade 5 

48 Balde pequeno Unidade 5 

49 Balde grande Unidade 3 

50 Balde, lixo, pequeno Unidade 5 

51 Paliteiro em plástico Unidade 6 

52 Avental de pano Unidade 4 

53 Bota branca 37/38 Par 5 

54 Bota branca 39 Par 9 

55 Bota branca 40 Par 4 

56 Bota branca 41 Par 1 

57 Bota branca 43 Par 1 

58 Carrinho de limpeza Unidade 3 

59 Carro de lixo plástico azul Unidade 4 

60 Filtro PVC Unidade 4 

61 Identificador de câmara frigorifica Unidade 1 

62 Identificador para PNE Unidade 2 

63 Identificador de estoque semi-pereciveis Unidade 1 

64 Identificador de preparo de carnes Unidade 1 

65 Identificador de saída Unidade 1 

66 Luva azul para câmara frigorifica Unidade 5 

67 Peças de centrifuga/processador Unidade 5 

68 Tampa de panela Unidade 7 

69 Refrigerador Duplex marca Consul Unidade 1 
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ANEXO II 

PLANILHA DISCRIMINATIVA 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

 

IT
E

M
 

DISCRIMINAÇÃO 
UND DE 
MEDIDA 

Quant 
mensal 

V. Unitário 

SECRETARIA 

  

SEMDESC 

V. Mensal val. 12 meses 

LOTE I - RESTAURANTE POPULAR 

1 

Serviço de alimentação industrial coletiva, por 12 (doze) 
meses, para a compra de materiais, prestação de serviços 
de administração, preparo, fornecimento e distribuição de 
3000 (três mil) refeições para o Restaurante Popular na 

Cidade de Lauro de Freitas - BA, além do fornecimento de 
todos os gêneros e demais insumos, supervisão e 
treinamento da mão de obra, prestação de serviços de 
manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e 
utensílios utilizados. (Composição das refeições anexa). 

Serv. 66.000 R$7,82 R$516.120,00 R$ 6.193.440,00 

LOTE II - COZINHA COMUNITÁRIA  

1 

Serviço de alimentação industrial coletiva, por 12 (doze) meses, para a compra de materiais, prestação de serviços de 
administração, preparo, fornecimento e distribuição de 200 (duzentas) refeições, sendo 03 turnos (totalizando 600 refeições 
diárias), para Cozinha Comunitária no bairro de Itinga na cidade de Lauro de Freitas – BA, além do fornecimento de todos os 

gêneros e demais insumos, supervisão e treinamento da mão de obra, prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva 
dos equipamentos e utensílios utilizados. (Composição das refeições anexa). 

1.1 Café da manhã Serv. 4400  R$    5,68   R$     24.992,00   R$       299.904,00  

1.2 Almoço Serv. 4400  R$  9,86   R$     43.384,00   R$       520.608,00  

1.3 Sopa Serv. 4400  R$    3,52   R$     15.488,00   R$       185.856,00  

LOTE II ======= R$ 1.006.368,00 

VALOR TOTAL LOTE 1 + 2 =========>  R$                                 7.199.808,00  

 

A licitante DECLARA, que acatará o pagamento da Administração conforme Edital, ao tempo que indica os dados 

bancários da licitante: 

 

 
Local, _______/__________/_________. 
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Rep. Legal

 

 

BANCO...................................................... AGÊNCIA..................................................... Nº DA CONTA....................................................... 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

A _____________________________________ (Razão Social da empresa), CNPJ Nº _________, localizada 

na __________________ DECLARA, para fins de participação na licitação na modalidade Pregão Presencial para 

Registro de Preços – Nº 005/2019, promovida pela Secretaria Municipal de Administração de Lauro de Freitas, e sob as 

penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

 

(local, data) 

 

 

____________________________________ 

Representante Legal  

(Assinatura e identificação do responsável e carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CARTA MAGNA 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante) 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, em atendimento ao quanto previsto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal, para fins do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666/93, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

(local, data) 

 

 

 

____________________________________ 
Representante Legal  
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
Carimbo da Empresa 
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ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO 

 

O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 13.927.819/0001-

40,  com sede na Praça João Thiago dos Santos, Nº 25 - Centro, nesta Cidade, representada neste ato por sua autoridade 

maior a Senhora Prefeita..............................................., doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 

_____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______________estabelecida à ____________, bairro _________, 

__________, neste ato representada pelo Sr(a)______________________, doravante denominada CONTRATADA, com 

base nos termos do Processo Administrativo Nº 20625/2018 tem entre si justo e acordado o presente Contrato, 

observadas as cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 

ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL COLETIVA, PARA A COMPRA DE MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ADMINISTRAÇÃO, PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES EM 02 LOTES, PARA O 

RESTAURANTE POPULAR DE LAURO DE FREITAS, SITUADO À RUA EUVALDO LEITE, S/N, CENTRO E COZINHA 

COMUNITÁRIA DE ITINGA, SITUADA NA ESTRADA DR. MAURÍCIO S\N ITINGA, ALÉM DO FORNECIMENTO DE 

TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, SUPERVISÃO E TREINAMENTO DA MÃO DE OBRA, PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS UTILIZADOS. 

CONFORME TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA NESTE EDITAL. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Passam a fazer parte integrante deste instrumento, como se transcritos fossem, o Processo Administrativo de interesse da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania – Processo Administrativo – Nº 20625/2018, com todas as 

instruções e documentos, e, em especial, o Edital e seus anexos, complementando o presente Contrato para todos os fins 

de direito e obrigando as partes ao seu cumprimento em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da 

CONTRATADA, naquilo que não contrariar este instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1. Pelo objeto do presente negócio jurídico, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA no Valor Global de R$______ - 

(____________); 

2.2. Estão inclusos no valor previsto nesta Cláusula, todos os tributos, contribuições e encargos trabalhistas incidentes 

sobre o objeto deste Contrato, de acordo com a legislação em vigor; 

2.3. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto da presente licitação, estarão incluídas nos preços 

propostos, sendo de inteira responsabilidade da contratada. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1. Obriga-se a CONTRATADA, durante o prazo de execução dos serviços a: 

a) Manter nutricionista responsável técnico conforme exigência do CRN no local de preparação dos itens da refeição; 

b) Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja atuação for julgada inadequada pela 

CONTRATANTE; 

c) Conduzir eficientemente os serviços objeto do presente contrato, de acordo com as condições técnicas, de 

habilitação e proposta da CONTRATADA, especificações técnicas e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência. 

d) Conduzir os serviços em estrita observância ás normas de legislação federal, estadual e municipal, pertinentes aos 

serviços objeto do presente contrato, mantendo os locais, equipamentos e utensílios dos serviços de alimentação nas 

melhores condições de segurança e higiene. 

e) Refazer por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por danos resultantes de caso fortuito ou de 

força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do 

Município e ou da CONTRATANTE, de seus trabalhadores ou de terceiros. 

f) Refazer às suas expensas, no total ou em parte, os serviços cuja execução estiver em desacordo com o estabelecido 

no presente contrato. 

g) Comunicar à CONTRATANTE de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos locais dos 

serviços. 

h) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, incluindo dados 

técnicos e operacionais sobre os serviços. 

i) Adequar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a 

boa técnica ou princípio de nutrição ou dietética. 

j) Utilizar na execução dos serviços, gêneros alimentícios, insumos e materiais de primeira qualidade e com as 

especificações técnicas exigidas na licitação, bem como mão de obra especializada. 

k) Executar os serviços nas condições e prazos estabelecidos, no presente contrato. 

l) Cumprir rigorosamente as disposições, legais e regulamentares pertinentes à segurança, higiene e medicina do 

trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materiais necessários aos trabalhadores. 

m) Manter até o final do contrato as condições de qualificação técnica indicadas no certame que deu origem à presente 

avença, não as alterando sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

n) Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços contratados.  

o) Cumprir as demais Especificações Técnicas referente aos serviços, descritas no ANEXO I do Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento às 

especificações e demais normas técnicas. 

b) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecidas no presente contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA – CONTROLE DE REFEIÇÕES, FATURAMENTO E PAGAMENTO 

5.1. A proponente vencedora deverá elaborar um Sistema de Contagem de Comensais Diários, para fins de controle e 

pagamento que, obrigatoriamente, deverá ser apresentado até 10 (dez) dias antes da data programada para início das 

atividades e aprovado pela CONTRATADA. 

 

RESTAURANTE POPULAR 

5.2. O pagamento pelos serviços prestados à Contratada será pela quantidade de refeições servidas, sendo R$ 2,00 

(dois reais) pago pelo usuário e o restante pela Contratante, nas condições previstas e acordadas contratualmente. 

5.3. As medições para aferir o número de refeições servidas serão realizadas diariamente, no período das 15h00min às 

17h00minh, e deve ser conferida e atestada por preposto indicado pela Contratante. 

 

COZINHA COMUNITÁRIA DE ITINGA 

5.4. O valor previsto para pagamento da alimentação (custo final) à Contratada será de, no máximo R$ 1,00 (um real) 

no café da manhã, R$ 2,00 (dois reais) no almoço e R$ 1,00 (um real) no jantar, por cada refeição servida nos horários 

determinados e soba as condições previstas e acordadas contratualmente, para as refeições servidas na Cozinha 

Comunitária de Itinga. 

5.5. As medições para aferir o número de refeições servidas serão realizadas diariamente, no período das 14h até 

18:45h, e deve ser conferida e atestada por preposto indicado pela Contratante. 

5.6. Para fins de pagamento, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal com valor global das refeições servidas no mês de 

referência, que deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania -  SEMDESC, até 

o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente. 

5.7. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania -  SEMDESC, após as conferências de praxe 

encaminhará a Nota Fiscal e demais documentos para a Contabilidade da Prefeitura, a fim de processar o pagamento 

em até 30 (trinta) dias do mês seguinte. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No caso da CONTRATADA deixar de cumprir qualquer disposição contratual e se o fato for devidamente comprovado, os 

pagamentos devidos ficarão retidos até que a pendência seja resolvida definitiva e integralmente, sem prejuízo de quaisquer 

medidas punitivas, em consonância com a Lei Nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas deste Contrato serão pagas com recursos consignados no orçamento do MUNICÍPIO DE LAURO DE 

FREITAS, por conta das seguintes rubricas orçamentárias:  

0212.2391.339030-00 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – QUANTIDADE/ HORÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

QUANTIDADE 

7.1. A Contratada atenderá toda a demanda de comensais que se dirigir ao Restaurante Popular, limitando-se ao 

máximo de até 3.000 (três mil) refeições diárias. 
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7.2. Se houver excesso de produção que ultrapasse 3.000 (três mil) refeições ao dia, a CONTRADA poderá 

comercializar no Restaurante Popular, este excedente, por apenas R$ 2,00 (dois reais), a ser quitado pelo usuário, não 

havendo nenhum aporte de recurso por parte da Contratada.    

7.3. A Contratada atenderá toda a demanda de comensais que se dirigir a Cozinha Comunitária de Itinga em Lauro de 

Freitas, limitando-se ao máximo de até 200 (duzentas) refeições diárias por turno. 

 

HORÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES 

7.4 As refeições do Restaurante, elaboradas de acordo com o cardápio, deverão ser servidas diariamente, de segunda 

à sexta-feira, com exceção do previsto no item 1.5, no horário das 11:00h às 14:30h. 

7.5. As refeições da Cozinha, elaboradas de acordo com o cardápio, deverão ser servidas diariamente, de segunda à 

sexta-feira, no horário das 7h às 8h (café da manhã), das 12:00h às 13:30h (almoço) e as 17:00h às 18:30h (sopa). 

7.6. Quando da realização de eventos que contem com o apoio e parceria da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, 

a CONTRATADA deverá disponibilizar o espaço do Restaurante Popular de Lauro de Freitas, e servir as refeições 

solicitadas pela CONTRATANTE, nos dias e horários correspondentes aos eventos, inclusive em feriados e finais de 

semana, em horários distintos estabelecido no Termo de Referência, desde que a CONTRATANTE informe sobre o 

número de refeições, dia e horário do evento,  com antecedência mínima 08 (oito) dias. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO CONTRATO 

8.1. O prazo de vigência do contrato é fixado a partir da data da sua assinatura e terá a duração de 12 meses, podendo ser 

prorrogado na ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no artigo 57 da Lei n°. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE  

9.1. A critério da Contratante, em havendo prorrogação, os preços sofrerão reajuste anual, calculado pela variação 

acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

contado a partir da data do início do contrato, ou conforme acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

10.1. O presente instrumento decorre do procedimento licitatório, contido no Processo Administrativo de interesse da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania  – Processo Administrativo – Nº 20625/2018, na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tudo em conformidade com a Lei Nº 8.666/93 e alterações, Lei 

Federal Nº 10.520/02, Lei Complementar Nº 123/06 e Alterações e demais disposições contidas no Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

11.1.  Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se for o caso, no 

que couber, garantindo o direito prévio de ampla defesa, o contratado que:  

a) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

b) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

c) Falhar ou fraudar na execução do objeto desta solicitação; 
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d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

11.2.  Pela inexecução total ou parcial do objeto desta solicitação, a Administração da Prefeitura Municipal de Lauro 

de Freitas poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado ou detentor da ata as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por 

base o valor global do respectivo lote; 

c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 

d) O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a 

rescisão da tomada de preço. 

e) As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no 

prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprido, será cobrada judicialmente. 

f) Compete à Secretária de Assistência Social e Cidadania a penalidade de advertência, facultada a defesa do 

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, o qual será dirigido à autoridade superior, por 

intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O atraso injustificado na execução do Contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do 

Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RECISÃO CONTRATUAL 

12.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas no presente 

CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de ofício, 

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido 

o presente CONTRATO nos termos desta cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as demais 

penalidades previstas na Lei Nº 8.666/93; 

12.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no Artigo 78 da Lei Nº 

8.666/93; 

12.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRATADA aviso prévio, com 

antecedência de 30 (trinta) dias; 

12.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos 

previstos nos Incisos IX, X e XVII do Artigo 78 da Lei Nº 8.666/93; 

12.5. Em qualquer caso de rescisão será observado o Parágrafo Único do Artigo 78 da Lei Nº 8.666/93; 

12.6. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da 

Lei Nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O Contrato será rescindido de pleno direito independentemente de interposição judicial ou extrajudicial para apuração de 

responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada: 
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a) Recusar-se a prestar os serviços de acordo com as especificações estabelecidas no Contrato; 

b) Falir ou dissolver-se; 

c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO  

13.1. A CONTRATANTE fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel cumprimento das 

cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO  

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Lauro de Freitas, para dirimir quaisquer dúvidas deste Contrato com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o presente Contrato 

em 04 (quatro) vias, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo 

identificadas. 

 

Lauro de Freitas, XX de XXXXXX de XXXX. 
 
 
CONTRATANTE      CONTRATADO 
TESTEMUNHAS: 
NOME:        NOME: 
CPF:        CPF: 
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ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA  

 
 
 
 
A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal (ou 

responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei que visitou o local, se inteirou dos dados 
indispensáveis à apresentação da nossa proposta, e que os valores a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que 
incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços, tendo obtido todas as informações necessárias para a 
elaboração da proposta e execução do contrato. 
 
 

Cidade, ______ de _________________ de 201____ 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do Representante legal 

 
(Nome completo) 

 
(Identificação) 

 
 

____________________________________ 
Assinatura do Responsável Técnico 

 

 
 
 


