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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 

(Processo Administrativo n.° 23171.000012.2018-13) 
 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS MONTEIRO, por meio do(a) 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO, sediado(a) Ac. Rodovia PB 264 – s/n – Vila Santa Maria – 

Monteiro-PB, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MAIOR 

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

de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 

de abril de 2008 e nº 02, de 11 de outubro de 2010 e Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05, de 26 

de maio de 2017, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 

de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão:04/09/2018 
 
Horário: 09:00h (horário de Brasília-DF) 
 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é Cessão onerosa e administrativa, de espaço público 

visando à instalação da Cantina no IFPB Campus Monteiro, para comercialização de lanches e 

refeições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

Item Tipo Local Área (m2) 

1 Cantina Localizada dentro das edificações do 

Campus Monteiro do IFPB. 

38,8 m² 

1.2. A Cessão se dará mediante pagamento mensal de valor referente à Cessão de uso 

de espaço físico acrescido do valor consumido referente às despesas de energia elétrica e água, 

conforme Termo de Referência. 

1.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.4. À(s) licitante(s) interessada(s) em efetuar vistoria prévia das áreas a serem 

concedidas para o devido reconhecimento das condições em que se encontram, é facultado o 

agendamento da visita ao imóvel onde será realizado o serviço, que poderá ser efetuada em até 

01 (um) dia antes da data de abertura do certame, devendo ser agendada até 01 (um) dia antes 

de sua realização diretamente com a Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças, pelo 

telefone (83) 3351-3704, para agendamento.  

1.4.1 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente 
identificado. 
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1.4.2 O licitante que desejar fazer a vistoria receberá o Atestado de Vistoria, assinado 
por servidor designado pelo IFPB Campus Monteiro, conforme Anexo III 
 
1.4.3 As licitantes que optarem pela não realização de vistoria prévia no local não 

poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como 

justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da execução do 

objeto, devendo apresentar declaração conforme Anexo IV. 

2. DO CREDENCIAMENTO 

2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

2.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 

interessado. 

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes a este Pregão. 

2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

3.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

3.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

3.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 

de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

3.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
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3.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de 

gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das 

atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços 

contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer 

intermediação ou subcontratação. 

3.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

3.4.1.  que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49. 

3.4.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante 

não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa; 

3.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

3.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

3.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 

horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 

fase de recebimento de propostas. 

4.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

4.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.   
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4.6. Deverá ser consignado no campo apropriado do sistema eletrônico A OFERTA 

MENSAL PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO CEDIDO PELO IFPB, EXPRESSA ATRAVÉS DO 

FATOR DE CORREÇÃO (FC) a ser calculado da seguinte forma: 

FC = 10.000,00 - VMO (valor mensal ofertado) 

(Exemplo: Para um licitante que desejasse propor um valor de R$ 900,00, teríamos o 
seguinte FC: FC = 10.000,00 – 900,00 = 9.100,00). Assim, o cadastro a ser realizado no 
sistema seria FC= 9.100,00 (para que o preço proposto pudesse ser R$ 900,00). 

4.7 O Fator de Correção deverá ser apresentado com no máximo duas casas decimais e o 

vencedor será o licitante que apresentar o menor FC, considerando os valores 

indicados no Anexo I como mínimos a serem ofertados. 

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

4.7. O preço proposto NÃO DEVERÁ incluir além do valor do espaço (aluguel), 

despesas de consumo de energia e água que serão cobrados em separado, conforme 

Termo de Referência 

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

5. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência.  

5.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 
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5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

5.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo Valor Mensal do espaço 

5.5.2 Os lances deverão ser ofertados pela MAIOR OFERTA MENSAL para a utilização do 

espaço cedido nas dependências do IFPB, EXPRESSA ATRAVÉS DO FATOR DE 

CORREÇÃO (FC), A SER CALCULADO NA FORMA PREVISTA NO SUBITEM 4.6 

DESTE EDITAL. 

 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.   

5.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos.  

5.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

5.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

5.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

5.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

5.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas. 

5.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 

porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 

proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
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5.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

5.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.17.1. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. 

Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação 

das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

6.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem 

como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

6.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor inferior ao mínimo 

estabelecido no Termo de Referência.  

6.3. Será desclassificada a proposta cujo valor seja superior a100% (cem por cento) 

do valor mínimo estabelecido no Termo de Referência, caso não haja comprovação de 
exequibilidade do valor ofertado. 

6.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 02 (duas) horas, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

6.4.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

6.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

6.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

6.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

6.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

6.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
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6.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

7. DA HABILITAÇÃO  

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

7.1.1. SICAF; 

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

7.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

7.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

7.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

7.2. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 

18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

7.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

7.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 

do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante 

será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que 

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, 

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º 

da LC nº 123, de 2006. 

7.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 
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SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 

Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

7.4. Habilitação jurídica:  

7.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.4.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 

16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

7.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

7.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

7.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio - DNRC; 

7.4.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem 

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

7.4.7. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

7.4.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

7.4.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

7.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

7.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

7.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
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1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 

da Fazenda Nacional. 

7.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

7.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

7.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

7.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

7.5.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

ou outra equivalente, na forma da lei;  

7.5.8. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

7.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 

7.6.1. certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

7.6.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta; 

7.6.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 

a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

7.6.3.  comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

7.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 

inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10(dez) % 

do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

7.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio de: 

7.7.1. Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional no 

Conselho Regional de Nutricionistas, em plena validade; 

7.7.2. Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pelo Conselho Regional de Nutricionistas, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de 

maior relevância técnica e valor significativo da contratação. 

7.7.2.1 Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro 
permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, o sócio que 
comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o 
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com 
declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame. 

7.7.2.2 No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este 
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 
1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 
seja aprovada pela Administração. 

 

7.7.3. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 

por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
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7.7.3.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido 

no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para 

ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentação do 

contrato. 

7.7.3.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de 

sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 

vigente; 

7.7.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 

contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto 

se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN 

SEGES/MPDG n. 5/2017. 

a)  7.7.3.3.1 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, é 

admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos 

não contínuos, não havendo a obrigatoriedade dos três anos serem 

ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG 

n. 5/2017. 

b) Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados 

de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de 

comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 

contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MPDG n. 5/2017. 

c) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da cedente e local em que foram prestados 

os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MPDG n. 5/2017.  

7.8. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

7.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão 

ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no 

sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 

sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail licitacao.monteiro@ifpb.edu.br. 

Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que 

conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 

05 (cinco) dias, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema 

(upload), fac-símile (fax) ou e-mail. 

7.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a 

licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
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equiparada seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do 

edital. 

7.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

7.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá 

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

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

7.12. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da 

sessão pública. 

7.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade 

da mesma. 

7.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

7.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência de empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

8. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

8.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam. 

8.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 

ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

8.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

8.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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8.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

9.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e 

as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

9.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada 

ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento 

convocatório. 

9.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução da cessão e aplicação de eventual sanção à Cessionária, se for o caso. 

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Cessionária. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de 

no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 
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10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

12. DO TERMO DE CESSÃO  

12.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Cessão, cuja vigência da 

cessão será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da Cedente até o limite 

de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no Termo de Cessão. 

12.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, 

bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão 

anexados aos autos do processo. 

12.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena 

de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

12.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Cessão ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

12.4. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

13. DO REAJUSTE 

13.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Cessão, anexo a este Edital. 

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 
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15.  DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE  E DA CESSIONÁRIA 

15.1. As obrigações da Cedente e da Cessionária são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

16. DO PAGAMENTO PELA CESSÃO DE USO 

16.1. A CESSIONÁRIA deverá recolher mensalmente o valor da cessão de uso de espaço 

e dos consumos de água e energia elétrica, conforme os parâmetros definidos no Termo de 

Referência, através de depósito pela Guia de Recolhimento da União (GRU).  

16.2. O pagamento a que se refere o item anterior, deverá ser feito até o 5º (quinto) dia útil 

do mês subsequente ao vencido. 

16.3. O não pagamento da GRU na data estipulada sujeitará a CESSIONÁRIA ao 

pagamento de juros de mercado, conforme índice da taxa SELIC, e multa de 2%. 

16.4. O preço mensal pago pela CESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO será 

reajustado anualmente, se vigente, a partir da data de publicação do Extrato de Cessão, 

tomando-se por base a variação do IGPM (Índice Geral de Preço de Mercado) da FGV, ou outro 

índice oficial que o venha substituir no período. 

16.5. Durante o período de férias acadêmicas ou eventuais paralisações ou greves será 

cobrado somente 30 % do valor da cessão do espaço. 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

17.1.1. não assinar o termo de cessão ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

17.1.2. apresentar documentação falsa; 

17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. não mantiver a proposta; 

17.1.6. cometer fraude fiscal; 

17.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 
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17.3.1. Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

17.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

17.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

18.   DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao.monteiro@ifpb.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Ac. Rodovia 

PB 264 – s/n – Vila Santa Maria – Monteiro –PB , dirigida à Coordenação de Licitação. 

18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 

horas. 

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

certame. 

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

www.ifpb.edu.br, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 18 horas, mesmo endereço e 

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

interessados. 

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

19.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

19.10.2. ANEXO II – Modelo de Proposta para Cessão 

19.10.3. ANEXO III - Minuta do Atestado de Vistoria; 

19.10.4. ANEXO IV – Minuta de Dispensa de Vistoria; 

19.10.5. ANEXO V - Formulário Individual de Pesquisa de Satisfação;  

19.10.6. ANEXO VI – Minuta de Termo de Cessão; 

Monteiro 20 de agosto de 2018. 

_ 
_________________________ 

Glaucydete Coutinho Neves Rafael 
Diretora de Administração, Plan e Finanças  

IFPB Campus Monteiro 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 

(Processo Administrativo n.° 23171.000012.2018-13) 
 
 

1. DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência a CESSÃO onerosa e administrativa, de 

espaço público visando à instalação da CANTINA no IFPB Campus Monteiro, para 

comercialização de lanches e refeições, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

Item Tipo Local Área (m2) Preço aproximado por m² 

(R$/m2) 

Preço Total 

Estimado(R$) 

1 Cantina Localizada dentro das edificações 

do Campus Monteiro do IFPB. 

38,8m² 15,92 617,79 

 

1.2 No valor estimado acima proposto, não está contemplado o consumo de energia elétrica e de 

água que deverá ser arcado pela CESSIONÁRIA mediante Guia de Recolhimento da União 

(GRU). 

1.2.1 O valor mensal a ser pago pelo consumo de energia elétrica será medido pela 

quantidade de quilowatt-hora consumida por equipamento, potência e tempo médio 

diário de uso a ser acompanhado e fiscalizado pela Administração. 

1.2.2 O valor mensal do consumo de água corresponderá à taxa comercial mínima 

(até 10m³) para área pública, conforme tabela da CAGEPA, disponível em 

http://agenciavirtual.cagepa.pb.gov.br/gsan/exibirConsultarEstruturaTarifariaPortalCa

gepaAction.do. 

1.3 A área física da Cantina localizada no Pátio do IFPB Campus Monteiro é de 38,8m²,   

contendo cozinha e área de atendimento ao público, com: 2 (duas) cubas e balcões para pias; 

1(um) balcão para o caixa; e prateleiras de granito com patamares. Possibilita assim, o 

armazenamento e preparação de alimentos. 

 1.3.1 Os interessados poderão realizar visita técnica do local conforme item 9 

do Termo de Referência. 
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 1.3.2 A CESSIONÁRIA deverá atender cardápio e mobiliário/utensílios 

mínimos  conforme subitem 6 deste Termo de Referência 

1.4 A Cessão de Uso destinar-se-á, exclusivamente, para o fim específico a que foi proposto 

o termo. A exploração comercial deverá ser realizada pela Cessionária, sendo vedada a 

transferência, locação, sublocação, cessão, subdivisão ou empréstimo do imóvel, ainda que 

parcialmente. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A presente cessão se justifica pela demanda do Campus Monteiro do IFPB por 

estabelecimentos comerciais de venda de alimentação (lanchonete/restaurante) apta a suprir as 

necessidades da comunidade acadêmica em relação à alimentação, uma vez que não existem 

estabelecimentos comerciais de venda de lanches e refeições próximos aos locais de atividades 

acadêmicas, limitando o acesso àqueles que não possuem veículo próprio a estabelecimentos 

que comercializem refeições e lanches de qualidade.  Além disso, o IFPB /Monteiro não dispõe 

de pessoal suficiente, nem especializado para administrar e prover o espaço, necessitando 

conceder a função a empresa especializada. 

2.2 A população física do IFPB corresponde a aproximadamente 855 usuários potenciais, sendo  

718 (setecentos e dezoito) alunos, 100 (cem) servidores, 37 (trinta e sete) prestadores de 

serviços, em 3 (três) turnos. 

2.3 Considerando o encerramento de Contrato atual com vigência até 13/09/2018. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 A Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas e lanches, com cessão de 

Área Administrativa de Uso de Bem Público na forma onerosa, objeto deste Termo de 

Referência, se enquadra como serviço comum, de caráter contínuo, para fins do disposto no 

artigo 4º do Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005.  

3.2 Cabendo licitação na modalidade Pregão, conforme Acórdão Nº 2844/2010 – TCU ainda 

observado o disposto na Lei nº. 10.520 de 7 de julho de 2002; e na Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº. 01 de 19 janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG e alterações subsequentes; 

aplicando – se subsidiariamente, no que couber, a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993; a Lei nº 

9.636, de 15/05/1998, o Decreto nº 3.725, de 10/01/2001; Decreto nº 2.271, de 7 de julho 1997; 

Portaria nº 05, de 31/01/2001; a Resolução CNNPA n°33, de 09 de novembro de 1977; Código 

de Defesa do Consumidor; Resolução RDC n° 216, de 15 de setembro de 2004 da ANVISA; 

Decreto nº 7.746/2012, da Casa Civil da Presidência de República, que regulamenta o art. 3º da 
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Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela 

Administração Pública Federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na 

Administração Pública 

3.3 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 

1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à 

área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas 

por seu respectivo plano de cargos. 

3.4 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Cessionária e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

3.5 A exploração dos serviços de lanchonete/cantina é de natureza continuada, sendo o prazo 

inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitados a 

60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666/93. 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1  Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo: 

4.1.1O horário de funcionamento da cantina deverá ser de segunda-feira à sexta, das 

07h às22h e aos sábados, conforme calendário acadêmico. 

4.1.2 A Cessionária deverá atender as mais estreitas regras de higiene emanadas pelas 

autoridades sanitárias durante o preparo, a manipulação, o acondicionamento, o 

transporte, a exposição e o descarte de alimento. 

4.1.3 Os lanches/refeições deverão ser preparados com ingredientes de qualidade 

superior e servidos em pratos preferencialmente reutilizáveis ou acondicionados em 

sacos de papel apropriados. 

4.1.4 Os serviços deverão ser prestados nos padrões técnicos recomendados e contar 

com quadro de pessoal técnico, operacional e administrativo qualificado e em número 

suficiente. 

4.1.5 As refeições deverão ser preparadas nas dependências da cessionária que deverá 

possuir Alvará Sanitário (estadual ou municipal), conforme leis em vigor, e observar 

rigorosamente o Regulamento Técnico de Boas Práticas para serviços de alimentação 

da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); 
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4.1.6 A CEDENTE poderá, a seu critério e a qualquer momento, independente de 

comunicação, realizar visitas ao local onde serão preparados os alimentos pela 

CESSIONÁRIA; 

5.BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS- ESPECÍFICAS 

5.1 A Cessionária, além de atender as disposições de sua competência estabelecidas na Lei Federal 

no12.305, de 02/08/2010, quanto à produção, acondicionamento e destinação final de resíduos 

sólidos promovendo o desenvolvimento sustentável, deverá observar: 

5.1.1 USO RACIONAL DA ÁGUA 

5.1.2 Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos 

encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de 

empregados da Cessionária, esperadas com essas medidas; 

5.1.3 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e 

complementos que promovam a redução do consumo de água; 

5.1.4 Identificar pontos de uso/hábitos e vícios de desperdício de água 

5.1.4.1 Na identificação das atividades de cada ponto de uso, os empregados devem ser treinados e 

orientados sistematicamente contra hábitos e vícios de desperdício, conscientizando os 

empregados sobre atitudes preventivas. 

5.1.4.2 Estão proibidas as seguintes ações/atitudes: 

5.1.4.2.1 - Colocar folhas e vegetais de molho em vasilhame com água, durante sua lavagem, 

ficando a torneira aberta durante o tempo todo, quando da lavagem das folhas/legumes 

uma a uma. 

5.1.4.2.2 - Manter torneira aberta com bacia embaixo, transbordando água e sem empregado 

naquele ponto de uso. 

5.1.4.2.3 - Executar operações de lavar e de descascar batatas simultaneamente, mantendo a 

torneira aberta enquanto executa a segunda tarefa (descascar). 

5.1.4.2.4 - Limpar aves e carnes numa vasilha cheia de água e mantendo a torneira jorrando 

sobre a vasilha. 

5.1.4.2.5 - Encher a vasilha de água completamente ao executar limpeza no interior de 

vasilhame; 

mailto:licitacao.monteiro@ifpb.edu.br


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

Campus Monteiro 

   

Coordenação de Licitação 
Fone: (83) 3351-3708 - e-mail: licitacao.monteiro@ifpb.edu.br 

 

5.1.4.2.6 - Interromper algum serviço, para fumar, conversar ou por outro motivo, mantendo a 

torneira aberta. 

5.1.4.2.7 - Realizar descongelamento de polpas de frutas com a torneira aberta por longo 

período, diretamente sobre as embalagens. 

5.1.4.2.8 - Deixar carnes salgadas, 24 horas dentro de uma cuba, com a torneira aberta para 

retirada do sal. 

5.1.4.2.9 - Retirar as crostas dos panelões/caldeirões enchendo de água até a borda. 

5.1.4.3 Devem ser adotados procedimentos corretos com o uso adequado da água, utilizando-a com 

economia/sem desperdício e sem deixar de garantir a adequada higienização do ambiente, 

dos alimentos e utensílios, bem como dos empregados. 

5.1.4.3.1 Lavagem de folhas e legumes: 

5.1.4.3.1.1 - Desfolhar as verduras; separar as folhas e desprezar as partes estragadas, sempre 

com a torneira fechada ou iniciar a lavagem quando, no caso de verduras, todo o lote 

estiver desfolhado; 

5.1.4.3.1.2 - Lavar em água corrente escorrendo os resíduos; 

5.1.4.3.1.3 - Desinfetar em cuba específica ou em monobloco exclusivo, imergindo os alimentos 

em solução clorada a 200 ppm por 20 minutos. (1 colher de sopa de água sanitária a 2,0-

2,5% em 1 litro de água potável - mín. 100 e máx. 250 ppm); 

5.1.4.3.1.4 - Monitorar a concentração de cloro. Não deve estar inferior a 100 ppm; 

5.1.4.3.1.5 - Monitorar a turvação da solução e a presença de resíduos; 

5.1.4.3.1.6 - Enxugar em cuba específica ou monobloco exclusivo com água potável ou em 

solução de água ou vinagre a 2% (2 colheres de sopa para 1 litro de água potável); 

5.1.4.3.1.7 - Picar, quando necessário, observando rigorosamente as condições de higiene (mão, 

luvas descartáveis e utensílios/equipamentos desinfetados). 

5.1.4.3.2 Manter a torneira fechada quando: 

5.1.4.3.2.1 - Desfolhar verduras e hortaliças; 

5.1.4.3.2.2 - Descascar legumes e frutas; 

5.1.4.3.2.3 - Cortar carnes, aves, peixes, etc.; 

5.1.4.3.2.4 - Limpar os utensílios: panelões, bandejas etc.; 

5.1.4.3.2.5 - Quando interromper o trabalho, por qualquer motivo. 
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5.1.4.3.3 Outras práticas: 

5.1.4.3.3.1 - Adotar redutores de vazão em torneiras (arejadores), pois são dispositivos que 

contribuem para a economia de água, em torno de 25%, 

5.1.4.3.3.2 - Utilizar bocais de torneira com chuveiros dispersantes, que aumentam a área de 

contato dos legumes, frutas e, principalmente, das folhosas, diminuindo assim o 

desperdício; 

5.1.4.3.3.3 - Não encher os utensílios de água para ensaboar, usar pouca água e somente a 

quantia necessária de detergente; 

5.1.4.3.3.4 - Não utilizar água para descongelar alimentos; 

5.1.4.3.3.5 - Ao limpar os utensílios: panelões, bandejas, etc., utilizar espátula para remoção da 

crosta e escova não abrasiva; 

5.1.4.3.3.6 - Jogar os restos ao lixo. 

5.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

5.2.1  A aquisição de equipamentos consumidores de energia deverá ser realizada de modo 

que o bem a ser adquirido apresente o melhor desempenho sob o ponto de vista de eficiência 

energética ; 

5.2.2 Devem ser verificados na aquisição dos equipamentos, quando possível, o selo PROCEL - 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica e o selo INMETRO- Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; 

5.2.3 Toda instalação (elétrica, gás, vapor, etc.) realizada nas dependências da Cessionária deve 

seguir as normas INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial e os padrões internos estabelecidos para seu adequado funcionamento; 

5.2.4 Verificar periodicamente os sistemas de aquecimento e refrigeração. A formação de chamas 

amareladas, fuligem nos recipientes e gelo podem ser sinais de mau funcionamento dos 

equipamentos, manutenção inadequada ou utilização de combustível de má qualidade. 

5.2.5 Verificar, para que haja boa dissipação de calor e economia de energia elétrica, ventilação no 

local de instalação e a inexistência de sujeira no condensador do sistema de refrigeração. 

5.2.6 Verificar o local da instalação dos sistemas de aquecimento para que correntes de ar não 

apaguem as chamas. 

5.2.7 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que 

apresentem eficiência energética e redução de consumo; 
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5.2.8 Desligar as luzes dos ambientes não ocupados e acender apenas as luzes necessárias; 

5.2.9 Efetuar manutenção dos equipamentos com mau funcionamento ou danificados como 

lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias e mau 

funcionamento de instalações energizadas; 

5.2.10 Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos elétricos, 

extensões etc. Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas; 

5.2.11 A Cessionária deve desenvolver junto a seus empregados programas de racionalização do 

uso de energia. 

5.3 REDUÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS ALIMENTARES E

 MELHOR APROVEITAMENTO DOS ALIMENTOS 

5.3.1 Para preservar o valor nutritivo, alguns cuidados são indispensáveis na hora do preparo de 

hortaliças e frutas, como por exemplo: 

5.3.1.1 - Lave bem as hortaliças e frutas inteiras em água corrente. No caso de verduras, lave 

folha por folha e, para legumes e frutas, use uma escovinha; 

5.3.1.2 - Coloque, em seguida, em uma vasilha de vidro ou louça com água e cloro. Para o 

preparo de água com cloro utilize 1 colher (sopa) de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada 

litro de água. Deixe as hortaliças e frutas nesta água por 30 minutos. 

5.3.1.3 - Obs.: Nunca as deixe de molho após cortadas ou descascadas. 

5.3.1.4 - Ao descascá-las, não retire cascas grossas. Sempre que possível, cozinhe hortaliças 

ou frutas com casca, de preferência inteiras; 

5.3.1.5 - Não as corte com faca de ferro, mas sim, de aço inoxidável e pouco antes de serem 

utilizadas; 

5.3.1.6 - Cozinhe as hortaliças apenas o tempo suficiente para que fiquem macias, em pouca 

água até abrir fervura ou simplesmente refogue-as; 

5.3.1.7 - Cozinhe em panela destampada as hortaliças com cheiro forte, como repolho, couve- 

flor e brócolis, bem como suas folhas e talos. 

5.4 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

5.4.1 Recomenda-se a implantação de Programa Interno de Separação de Resíduos Sólidos; 

5.4.2 Quando implantado, pela Cessionária, Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, 

esta deverá observar as seguintes regras: 
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5.4.3 MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS 

5.4.3.1 São todos os materiais que ainda não apresentam técnicas de reaproveitamento e estes são 

denominados REJEITOS, como: lixo de banheiro; papel higiênico; lenço de papel; e; outros 

como: cerâmicas, pratos, vidros pirex e similares; trapos e roupas sujas; toco de cigarro; 

cinza e ciscos - que deverão ser segregados e acondicionados separadamente para 

destinação adequada; acrílico; lâmpadas fluorescentes – são acondicionadas em separado; 

papéis plastificados, metalizados ou parafinados; papel carbono e fotografias; fitas e etiquetas 

adesivas; copos descartáveis de papel; espelhos, vidros planos, cristais; pilhas - são 

acondicionadas em separado e enviadas para fabricante. 

5.4.4 MATERIAIS RECICLÁVEIS 

5.4.4.1 Para os materiais secos recicláveis, deverá ser seguida a padronização internacional para a 

identificação, por cores, nos recipientes coletores (VERDE para vidro, AZUL para papel, 

AMARELO para metal, VERMELHO para plástico e BRANCO para lixo não reciclável). 

5.4.4.2 Os recipientes adequados para a coleta seletiva são: 

5.4.4.3 • vidro (recipiente verde) 

5.4.4.4 • plástico (recipiente vermelho) 

5.4.4.5 • papéis secos (recipiente azul) 

5.4.4.6 • metais (recipiente amarelo) 

5.4.4.7 • lixo não reciclável (recipiente branco) 

5.4.4.8 Otimizar a utilização dos sacos de lixo, adequando sua disponibilização quanto à capacidade 

e necessidade, esgotando dentro do bom senso e da razoabilidade o seu volume útil de 

acondicionamento, objetivando a redução da destinação de resíduos sólidos. 

5.4.5 PRODUTOS BIODEGRADÁVEIS 

5.4.5.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos biodegradáveis; 

5.4.5.2 Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários cuja aplicação nos serviços deverá 
observar regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e redução drástica de hipoclorito 
de sódio; 

5.4.5.3 Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações 
ambientais por estes realizadas; 

5.4.5.4 Observar, rigorosamente, quando da aplicação e/ou manipulação de detergentes e seus 

congêneres, no que se refere ao atendimento das prescrições do artigo 44, da Lei Federal no 

6.360 de 23 de setembro de 1976 e do artigo 67, do Decreto Federal no 8.077, de 14 de 

agosto de 2013, as prescrições da Resolução Normativa nº 1, de 25 de outubro de 1978, 
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cujos itens de controle e fiscalização por parte das autoridades sanitárias e do Cedente, são 

os Anexos da referida Resolução: ANEXO I - Lista das substâncias permitidas na Elaboração 

de Detergentes e demais Produtos Destinados à Aplicação em objetos inanimados e 

ambientes; ANEXO II - Lista das substâncias permitidas somente para entrarem nas 

composições de detergentes profissionais; ANEXO III - Especificações e; ANEXO IV - Frases 

de Advertências para Detergentes e seus Congêneres. 

5.4.5.5 Recomenda-se a utilização de produtos detergentes de baixas concentrações e baixos teores 
de fosfato. 

5.4.6 CONTROLE DE POLUIÇÃO SONORA 

5.4.6.1 Para seus equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento, observar a  necessidade de 

Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - 

dB(A), conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face de o 

ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição; 

a utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de 

redução de níveis de ruído. 

5.4.7 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE ÓLEOS UTILIZADOS EM FRITURAS E 

COCÇÔES 

5.4.7.1 Objetivando minimizar impactos negativos ocasionados pela deposição de resíduo de óleo 

comestível, diretamente na rede de esgotos, a Cessionária deverá implantar e manter 

programas voltados à reciclagem de óleo comestível, tais como destinação a entidades e/ou 

organizações assistenciais que comprovadamente efetivem o reaproveitamento do óleo para 

a produção de sabão, etc. 

6 INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA: 

6.1  A demanda do IFPB campus Monteiro tem como base as seguintes características: 

6.1.1 A CESSIONÁRIA deverá prover a Cantina com um cardápio mínimo e frequência 

semanal conforme quadro abaixo e com os preços não superiores aos praticados no mercado 

local. (Vide quadros A,B e C). 

A. CARDÁPIO MÍNIMO EXIGIDO 

ITEM DESCRIÇÃO FREQUÊNCIA 
SEMANAL 

1 Prato 1 – Prato servido em louça (prato) padrão fundo, tamanho: 22cm x 3,2 cm. Composto da 
seguinte combinação: BASE + MASSA + CARNE BOVINA + BATATA DOCE OU MACAXEIRA 
COZIDAS + SALADA. (VIDE TABELA DE COMPOSIÇÃO DOS PRATOS). 

2 

2 Prato 2 – Prato servido em louça (prato) padrão fundo, tamanho: 22cm x 3,2 cm. Composto da 
seguinte combinação: BASE + MASSA + CARNE FRANGO + SALADA. (VIDE TABELA DE 
COMPOSIÇÃO DOS PRATOS). 

2 

3 Prato 3 – Prato servido em louça (prato) padrão fundo, tamanho: 22cm x 3,2 cm. Composto da 
seguinte combinação: BASE + MASSA + CARNE DE PEIXE + SALADA. (VIDE TABELA DE 
COMPOSIÇÃO DOS PRATOS). 

1 
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4 Prato 4- Prato servido em louça (prato) padrão fundo, tamanho:  22cm X 3,2cm. Composto da 
seguinte combinação: sopa de macarrão + legumes +  carne bovina (acém sem osso, músculo 
traseiro sem osso, capa de filé, fraldinha) + 5 torradinhas de pão francês ou 1 unidade de pão 
francês ou 3 rodelas de batata doce 

 
3 

5 Prato 5- Prato servido em louça (prato) padrão fundo, tamanho : 22cm X 3,2 cm. Composto da 
seguinte combinação:  canja de galinha +  5 torradinhas de pão francês ou 1 unidade de pão 
francês ou  1unidade de pão francês ou 3 rodelas de batata doce 

2 

6 Escondidinho de macaxeira recheado com carne moída ou carne de sol desfiada ou charque 
ponta de agulha sem gordura desfiada, porção mínima de 150 gramas 

 
1 

7 Tapioca, recheada, em pelo menos 5 variedades (Frango, Carne de sol desfiada, Ovo frito na 
manteiga, coco e manteiga )  

5 

.8 Sanduíche de queijo, quente ou frio, em pão de forma, integral ou francês, com pelo menos 50 
(cinquenta) gramas de queijo 

5 

9 Cuscuz temperado com manteiga + galinha cozida ou carne bovina cozida ou carne de bode 
cozida ou carne de carneiro cozida 

1 

10 Sanduíche natural, frio integral preparado segundo receita própria à base de frango desfiado ou 
atum, ricota ou queijo branco, verduras diversas, legumes variados, tomate seco etc., em 
unidades de pelo menos 150 gramas 

5 

11 Hambúrguer simples (pão, queijo, carne bovina ou de frango e salada), em unidades de pelo 
menos 120 (cento e vinte) gramas 

5 

12 Pão francês com manteiga  5 

13 Salgado assado, recheado, em pelo menos 3 variedades: (FRANGO, CARNE BOVINA OU 
QUEIJO), tais como folheados, quiches, croissants, joelho 

5 

14 Salgado frito, recheado, em pelo menos 3 variedades: (FRANGO, CARNE BOVINA OU 
QUEIJO), tais como coxinhas, pastéis, risoles, quibes, enroladinhos. 

5 

15 Café com leite (integral ou desnatado) quente, em copo de 200(duzentos) mililitros 5 

16 Refrigerante, com ou sem açúcar, em lata de 350 (trezentos e cinquenta) mililitros 5 

17 Vitamina de fruta 5 

18 Suco natural ou a base de polpa de fruta, em pelo menos 5 (cinco) variedades de fruta, em copo 
de 300 (trezentos) mililitros 

5 

19 Água mineral em copo de 500 (duzentos) mililitros 5 

20 Cafezinho simples, em copo de 50 (cinquenta) mililitros 5 

 

B. TABELA DE COMPOSIÇÃO DOS PRATOS 

ITEM  COMPOSIÇÃO 

BASE ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 1 + FEIJÃO TIPO 1 (TIPOS 
DIVERSOS). 

MASSA OPÇÕES MACARRÃO AO MOLHO SUGO, LASANHA DE CARNE OU 
FRANGO; MACARRÃO A BOLONHESA, RONDELE, CANELONE OU 
PANQUECA, PURÊ DE BATATA, PURÊ DE MACAXEIRA, PURÊ DE 

JERIMUM. 

SALADA SALADAS VARIADAS COMPOSTAS DE VEGETAIS DO GRUPO A E 
VEGETAIS DO GRUPO B E C (VIDE TABELA DE VEGETAIS E 

FRUTAS). 

CARNE BOVINA CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM PREPARAÇÕES 
DIVERSAS, COM CORTES DE CONTRAFILÉ, ALCATRA, CHÃ DE 

DENTRO, COXÃO MOLE, PATINHO, LAGARTO. 

CARNE DE FRANGO CARNE DE FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PREPARAÇÕES 
DIVERSAS, APENAS COM CORTES DE COXA OU SOBRECOXA, 

PEITO OU FILÉ. 

CARNE DE PEIXE PEIXES DE QUALIDADE, SEM ESPINHOS. COM CORTES EM FILÉ 
OU POSTA (BADEJO, MERLUZA, ROBALO, DOURADO E CAÇÃO). 

 
C. TABELA DE VEGETAIS E FRUTAS A SEREM SERVIDOS DE ACORDO COM O GRUPO QUE PERTENCEM 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

Acelga Abobrinha Abóbora Abacaxi 

Agrião Aspargo Batata-doce Mamão 

Aipo berinjela Batata inglesa Maça 

Alface brócolis inhame Banana 

chicória Couve mandioca Goiaba 

Cebola Couve de bruxelas  melão 

Cebolinha Couve-flor  Tangerina 
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Coentro Espinafre  morango 

Hortelã Jiló   

pepino Maxixe   

pimentão rabanete   

rúcula Vagem   

Salsa Cenoura   

manjericão beterraba   

ervilha Quiabo   

alcachofra repolho   

almeirão Mostarda   

 nabo   

 chuchu   

 

6.1.1.1. A tabela de preços praticados deverá ser exposta para os usuários em local visível a 

todos e previamente aprovada pela Cedente, podendo esta, com base na verificação de preços de 

mercado, solicitar a redução de preços, a qualquer tempo, se verificada qualquer incompatibilidade 

com os valores praticados no mercado da cidade onde será instalada a cantina. 

6.1.1.2 Quando de sua realização pela Cedente, a pesquisa de mercado deverá ser efetuada 

com base em orçamentos captados em pelo menos 3 cantinas, padarias ou congêneres da cidade, 

através da média dos valores encontrados nesta pesquisa. 

6.1.1.3 Caso sejam constatadas incompatibilidades entre os preços praticados na cantina do 

IFPB - Campus Monteiro e os encontrados a partir da referida pesquisa de mercado, a Cessionária 

deverá readequar sua tabela de preços, conforme negociação prévia com a Cedente. 

6.1.2 A Cessionária não poderá onerar os preços dos alimentos quando estes forem 

solicitados quentes ou adoçados, assim como não poderá cobrar por temperos e condimentos, 

devendo ser disponibilizado no mínimo ketchup, maionese, mostarda e molho de pimenta. 

6.1.3 Atendimentos especiais no que se refere a lanches, refeições e qualquer outro produto 

comercializado na cantina deverão ter seus preços e condições de fornecimento previamente 

negociados entre a Cedente e a Cessionária. 

6.1.4  A empresa deverá suprir todas as necessidades de equipamentos, mobiliários e 

utensílios, por suas custas, todos necessários ao bom funcionamento da Cantina. 

6.1.4.1 A Cessionária deverá fornecer e instalar no mínimo, os equipamentos e mobiliários 

definidos na tabela abaixo: 

ITEM QUANTIDADE 

Cafeteira 01 

Espremedor de frutas 01 

Geladeira 01 

Freezer 01 

Liquidificador 01 

Microondas 01 
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Chapa quente/grill 01 

Vitrine quente 01 

Exaustor 01 

Mesas 12 

Cadeiras 48 

 

7 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

7.1  Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir 

estabelecidos: 

7.1.1 Deve haver rígida observância em especial quanto à consistência, princípios nutritivos e 

demais especificações sendo relevante a higienização e a assepsia das preparações e 

manipulações. 

7.1.2 Deve-se atender ao cardápio mínimo com preços compatíveis com o mercado e conforme 

horário determinado pelo IFPB Campus Monteiro. 

7.1.3 Os padrões de limpeza e higienização dos espaços utilizados para a alimentação dos alunos 

deverão obedecer à legislação vigente. 

7.1.4 A CESSIONÁRIA será avaliada continuamente sobre a aceitação e qualidade dos 

produtos ofertados, por meio de pesquisa de satisfação realizada pela CEDENTE, 

através de fiscal do termo de cessão designado por autoridade competente do IFPB 

Campus Monteiro  e do público usuário para medir o grau de satisfação e definir 

alterações no cardápio/menu. 

8 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

8.1 Considerando que o objetivo é voltado a qualidade do serviço prestado a preços acessíveis, 
alguns requisitos deverão ser observados: 
 

8.1.1 Preparação dos alimentos com ingredientes de qualidade superior e servidos em pratos 
preferencialmente reutilizáveis ou acondicionados em embalagens apropriadas;  

8.1.2 Deverão ser fornecidos, diariamente de acordo com a frequência semanal, os itens 
constantes no cardápio elaborado por nutricionista do quadro. 

8.1.3 A venda deverá ocorrer no mesmo dia do preparo, com o devido descarte, ao fim do 
expediente, dos itens não comercializados. 
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8.1.4 A Cessionária deverá atender às mais estreitas regras de higiene emanadas pelas 
autoridades sanitárias durante o preparo, a manipulação, o acondicionamento, o transporte, a 
exposição e o descarte de alimentos. 

8.1.5 A empresa deverá suprir todas as necessidades de equipamentos, mobiliários e utensílios 

necessários ao bom funcionamento da cantina, exigidos os mínimos, em edital. 

9 DA VISTORIA 

9.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 

vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado 

para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 18:00 horas, devendo o 

agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (83) 3351-3704, podendo sua realização 

ser comprovada por Atestado, conforme Anexo III. 

9.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-

se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

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

9.4 As licitantes que optarem pela não realização de vistoria prévia no local não poderão alegar 

o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas em decorrência da execução do objeto, devendo apresentar 

declaração conforme Anexo IV. 

10 DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

10.1 A execução dos serviços será iniciada após a assinatura do Termo de Cessão. O prazo de 

vigência do mesmo será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por 

interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitando a sua duração a 60 

(sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei 8.66, de 1993. 

11. OBRIGAÇÕES DA CEDENTE 

11.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Cessionára, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

11.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

11.3 Notificar a Cessionária por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
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11.4. Conferir, ao iniciar a prestação de serviços, a existência de bens patrimoniais que possam vir a 
ser disponibilizados na cessão, conferindo, também as suas condições de uso e De funcionamento; 
11.5 Assinar, finda a cessão de uso, termo declarando que recebeu o imóvel limpo,desimpedido, 
isentando, assim, a CESSIONÁRIA de quaisquer débitos ou obrigações. 

12 OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA 

12.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

 12.2 A CESSIONÁRIA deverá seguir as normas sindicais, federais, estaduais e municipais, 

higiênico-sanitárias e os procedimentos técnicos adequados à aquisição, estocagem, pré-preparo, 

acondicionamento a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária, nutritiva e sensorial das refeições. 

12.3 O pessoal necessário à execução do serviço objeto da presente cessão será de 

exclusiva responsabilidade da CESSIONÁRIA, observando a legislação trabalhista eas normas de 

Segurança e Higiene do Trabalho. 

12.4 Não é permitido à CESSIONÁRIA empregar, sob qualquer regime ou alegação, pessoa 

que mantenha vínculo empregatício com o IFPB Campus Monteiro. 

12.5. Fornecer os lanches, refeições e demais gêneros de acordo com o estabelecido no 

Edital do Pregão e com as exigências da fiscalização da CEDENTE, seguindo rigorosamente as 

normas de higiene. 

12.6. Manter limpo e conservado todos os espaços relacionados com o presente Termo de 

Cessão. 

12.7. Responsabilizar-se pelas adequações necessárias ao bom e regular funcionamento das 

atividades do espaço comercial e demais meios indispensáveis e necessários às atividades fins, 

sendo para tanto RECOMENDÁVEL a visita técnica anterior à apresentação de propostas. 

12.8. Todos os produtos comercializados na lanchonete deverão conter registro visível de 

data de fabricação e validade, conforme legislação vigente 

12.09 Não será permitida qualquer alteração ou ampliação do espaço físico que implique em 

obras ou modificações do espaço físico, objeto do Termo de Cessão. 

12.10.Manter o empregado nos horários predeterminados neste Termo de Referência; 

12.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

CEDENTE autorizada requerer o valor correspondente aos danos sofridos; 
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12.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

12.13. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CEDENTE, nos 

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

12.14. Os empregados devem estar devidamente uniformizados e identificados; 

12.15. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Administração; 

12.16. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto da licitação. 

12.17. Relatar à CEDENTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

12.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

12.19. Manter durante toda a vigência do Termo de Cessão, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

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

termo de cessão; 

12.21. A CESSIONÁRIA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de 

segurança e higiene do trabalho, fornecendo aos responsáveis pela execução dos serviços, os 

equipamentos de proteção individual adequados, além de uniformes padronizados e identificação 

(crachá) que deverá ser usado diuturnamente e apresentado para acesso a Instituição. 

12.22 Apresentar à Cedente, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

12.23 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas  em legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Cedente; 

12.24 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

12.25 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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13 DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1.   Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

14 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

15.1  É admissível a fusão, cisão ou incorporação da cessionária com/por outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do termo de 

cessão; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do Termo de Cessão. 

15 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do Termo de Cessão consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes da Cedente, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 

8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

15.2 O representante da Cedente deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do termo de cessão. 

15.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

15.4 A execução do termo de cessão deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos  da IN nº 05/2017. 

15.5 A fiscalização técnica do termo de cessão avaliará constantemente a execução do 

objeto e utilizará  instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, 

devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, 

sempre que a CESSIONÁRIA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 

mínima exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

15.6 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 

nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CESSIONARIA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

15.7 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CESSIONÁRIA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizada.  

15.8 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CESSIONÁRIA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  
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15.9 A CESSIONÁRIA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 

controle do prestador.  

15.10 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as 

sanções à CESSIONÁRIA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.  

15.11 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços.  

15.12 O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 

65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.13  A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da CESSIONÁRIA que contenha sua relação detalhada, 

de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

15.14 O representante da Cedente deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.15 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Cessionária ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste 

Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.16 A  avaliação dos serviços prestados pela CESSIONÁRIA será realizada pelos 

usuários, continuamente, através de formulários de Pesquisa de Individual de Satisfação, anexo 

V. 

15.17 O resultado negativo do desempenho das Lanchonetes será levando em 

consideração para a renovação do Termo de Cessão com o IFPB Campus Monteiro. 

16 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

16.1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo FISCAL TÉCNINCO do Termo de Cessão, às 

custas da  CESSIONÁRIA, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
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16.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

CESSIONÁRIA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Termo de Cessão. 

17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

de 2002, a Cessionária que: 

17.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

17.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3 falhar ou fraudar na execução do termo de cessão; 

17.1.4 comportar-se de modo inidôneo; e 

17.1.5 cometer fraude fiscal. 

17.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Cessão, a Administração 

pode aplicar à CESSIONÁRIA as seguintes sanções: 

17.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas 

aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço 

contratado; 

17.2.2 Multa de:  

17.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por 

cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos 

serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e 

a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer 

a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 

total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

17.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o 

valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período 

superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

17.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre 

o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

17.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal da cessão, 

conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e  0,07% (sete 
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centésimos por cento) do valor do termo de cessão por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 

observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e 

cinco) dias autorizará a Administração CESSIONÁRIA a promover a rescisão 

do termo de cessão; 

17.2.2.5 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

17.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos. 

17.2.4 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da 

União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 

cinco anos. 

17.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Cessionária ressarcir a 

Cedente pelos prejuízos causados.  

 

17.3 As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderão ser 

aplicadas à CESSIONÁRIA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

17.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo 

com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do termo de cessão 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do termo de cessão 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do termo de cessão 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do termo de cessão 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do termo de cessão 
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Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 

e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

6 
Substituir empregado alocado que não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

7 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 

Indicar e manter durante a execução do termo de 

cessão o os prepostos previstos no edital/ termo de 

cessão; 

01 

9 Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 
01 
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CESSIONÁRIA 

 

17.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

as empresas ou profissionais que: 

17.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

17.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

17.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  

 

17.6  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CESSIONÁRIA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

17.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

17.8  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

 
Monteiro,  17 de julho de 2018 

 

_________________________________________________ 
Abraão Romão Batista 

Diretor-Geral 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 
(Processo Administrativo n.° 23171.000012.2018-13) 

 
 

 
Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Monteiro 
OBJETO:  Cessão onerosa e administrativa, de espaço público visando à instalação da Cantina 
no IFPB Campus Monteiro, para comercialização de lanches e refeições 

 

RAZÃO SOCIAL  

ENDEREÇO  

CNPJ  

VALIDADE DA PROPOSTA  

VIGÊNCIA  

REPRESENTANTE LEGAL  

CONTATO   

 
 

Item Tipo Local Área (m2) Preço Total Mensal 
(R$) 

     

 
1. Declaramos que serão de nossa responsabilidade todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto da referida licitação. 

Responsabilizamo-nos integralmente pelos prejuízos e danos causados ao IFPB Campus Monteiro 

e/ou a terceiros, decorrentes do não atendimento de tais obrigações. 

 

2. Declaramos que recebemos todos os documentos relativos ao Edital e seus anexos; e que 

tomamos conhecimento de todas as informações, dificuldades e demais condições para o 

cumprimento das obrigações inerentes ao objeto da presente Licitação. 

3. Declaramos que aceitamos a forma de pagamento estabelecida no presente Edital. 

 

Monteiro, ........... de ................................................. de 2018. 
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(Assinatura e carimbo do representante legal.) 

 

 

ANEXO III – ATESTADO DE VISTORIA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 
(Processo Administrativo n.° 23171.000012.2018-13) 

 

 
 

 
 
Declaramos para os devidos fins que (NOME DA EMPRESA) inscrita no CNPJ 
n°________________, representada por ___________________________, portador(a) da Carteirade 
Identidade RG nº ___________, Órgão Expedidor _________, CPF nº 
_______________,compareceu neste IFPB Campus Monteiro para visita de vistoria do local das 
instalações da cantina, e conheceu todos os aspectos do local necessários à elaboração de sua 
proposta. 

 
 
 
 
Monteiro, ____ de ___________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
(Responsável) 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 
(Processo Administrativo n.° 23171.000012.2018-13) 

 

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO, etc),neste ato 

representada por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DOMESMO, CONSTANDO 

INCLUSIVE QUAL A FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que, OPTAMOS por não 

realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer 

risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do 

Edital, do Termo de Referência e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade 

Pregão na forma Eletrônica de Nº 002/2018. 

 

 

 
Monteiro, ____ de ___________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
(Responsável) 
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ANEXO V – FORMULÁRIO INDIVIDUAL DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 

(Processo Administrativo n.° 23171.000012.2018-13) 

 
 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO REALIZADA PELO IFPB – CAMPUS MONTEIRO 
(nome do restaurante) – Termo de Cessão n.º     /2018  PESQUISA 

- REF. AO PERÍODO: ________ 

 
Julgue os seguintes aspectos do Restaurante/Lanchonete de acordo com sua satisfação. Marque o número 

correspondente, sendo: 

1 - Muito insatisfeito 2 - Insatisfeito 3 - Neutro 4 - Satisfeito 5 – Muito Satisfeito NSA - Não se aplica, pois não posso julgar 

por nunca ter observado/ experimentado. 

ITENS DE AVALIAÇÃO NOTAS 

 ALMOÇO 1 2 3 4 5 NSA 

1 Sabor dos alimentos       

2 Apresentação dos alimentos       

3 Tempero das preparações       

4 Quantidade de sal       

5 Quantidade de gordura       

6 Disponibilidade de azeite, sal, vinagre...       

7 Espera para se servir       

8 Identificação das preparações       

9 Recolhimento de bandejas/pratos       

10 Reposição de preparações/ utensílios       

 LANCHONETE 1 2 3 4 5 NSA 

11 Sabor dos salgados/ sanduíches       

12 Apresentação dos 

salgados/sanduíches 

      

13 Sabor dos bolos e tortas       

14 Apresentação dos bolos e tortas       

15 Salada de frutas       

 GERAL 1 2 3 4 5 NSA 

16 Organização       

17 Limpeza       

18 Conforto de mesas e cadeiras       

19 Serviço dos Garçons (Cortesia, eficiência, 

agilidade) 

      

20 Serviço dos atendentes (Cortesia, eficiência, 

agilidade) 

      

Sugestões, críticas e elogios: 
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ANEXO VI – MINUTA DE TERMO DE TERMO DE CESSÃO 

  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 

(Processo Administrativo n.° 23171.000012.2018-13) 

 
 

TERMO DE CESSÃO 
 

TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO  Nº ......../...., 

QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO 

DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA CAMPUS 

MONTEIRO ........................................................ E A 

EMPRESA .............................................................   

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA – CAMPUS 

MONTEIRO, com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... 

/Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) 

......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., 

publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada CEDENTE, e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................. doravante designada CESSIONÁRIA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 

expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo 

nº23171.000012.2018-13 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 , da Instrução 

Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de 

Cessão, decorrente do Pregão nº02/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é Cessão onerosa e administrativa, de espaço público 
visando à instalação da Cantina no IFPB Campus Monteiro, para comercialização de lanches e 
refeições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

Item Tipo Local Área (m2) Preço Total Mensal 
(R$) 

     

 

1.2  Este Termo de Cessão vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
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2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Cessão é aquele fixado no Edital, com início na data de 
.........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por 
interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal 
da autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2 Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 
natureza continuada; 

2.1.3 Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações 
de que os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.4 Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 
interesse na realização do serviço; 

2.1.5 Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso 
para a Administração; 

2.1.6  Haja manifestação expressa da cessionária informando o interesse na prorrogação; 
e 

2.1.7 Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação 

 

2.2 A Cessionária não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3  A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  

3 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1 O valor mensal da cessão é de R$.......... (.....), perfazendo um total anual de R$.......... (.....). 

3.2  O valor será acrescido ainda das despesas mensais com água e energia elétrica, conforme 
Termo de Referência. 

4 CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO 

4.1 O prazo para pagamento à CESSIONÁRIA e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Edital. 

5 CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE 

5.1 O preço mensal será reajustado anualmente, se vigente, a partir da data de publicação do 

Extrato de Cessão, tomando-se por base a variação do IGPM (Índice Geral de Preço de 

Mercado) da FGV, ou outro índice oficial que o venha substituir no período. 

5.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste 
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6 CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

6.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CESSIONÁRIA, os materiais 
que serão empregados e a fiscalização pela CEDENTE são aqueles previstos no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

7 CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CEDENTE E DA CESSIONÁRIA 

7.1 As obrigações da CEDENTE e da CESSIONÁRIA são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

8 CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

8.1 As sanções relacionadas à execução do Termo de Cessão são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 

9 CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 

9.1 O presente Termo de Cessão poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 
da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

9.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CESSIONÁRIA o direito à prévia e ampla defesa. 

9.3 A CESSIONÁRIA reconhece os direitos da CEDENTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

9.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

9.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

9.4.3 Indenizações e multas. 

10 CLÁUSULA DÉCIMA – VEDAÇÕES 

10.1 É vedado à CESSIONÁRIA: 

10.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Cessão para qualquer operação financeira; 

10.1.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CEDENTE, salvo nos casos previstos em lei. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÕES 

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993, bem como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS 

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CEDENTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de 
Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO 

13.1. Incumbirá à CEDENTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Cessão será o 
da Seção Judiciária de Monteiro - Justiça Federal. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Cessão foi lavrado em duas (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

 

 

_____________________________ 

Representante legal da CEDENTE 

 

 

______________________________ 

Representante legal da CESSIONÁRIA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1- 

2-  
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