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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
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EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 08.0266/2016 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018/PVH 

LICITAÇÃO PARA AMPLA CONCORRÊNCIA 

AVISO 
Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às
condições/exigências  expressas  neste  edital  e
seus  anexos,  notadamente  quanto  ao
credenciamento,  formulação  das  propostas  de
preços,  e  documentos  de  habilitação,
objetivando  uma  perfeita  participação  no
certame licitatório. 

Dúvidas: (69) 3901-3639
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico n° 012/2018/SML/PVH, MENOR PREÇO. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES PREPARADAS, ALMOÇO E JANTAR, A SEREM SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA
"SELF-SERVICE" PARA ATENDIMENTO DE SERVIDORES PLANTONISTAS, FICANDO A CARGO DA
CONTRATADA  O  PREPARO,  TRANSPORTE  E  ENTREGA  DA  ALIMENTAÇÃO  PRONTA,  COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,
visando  atender  à Secretaria  Municipal  de  Saúde  -  SEMUSA,  conforme
especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I, I-A e
II  deste  Edital, as  quais  deverão  ser,  minuciosamente,  observados  pelos
licitantes quando da elaboração de suas propostas. 
Valor estimado: R$  2.752.576,20 (dois milhões setecentos e cinquenta e dois
mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte centavos). 
Data de Abertura: 27 de fevereiro de 2017 às 09h30min (horário de Brasília).
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
Disponibilidade do edital: O Instrumento Convocatório e todos os elementos
integrantes  encontram-se  disponíveis  para  consulta  e  retirada  somente  nos
endereços  eletrônicos  Page:     www.portovelho.ro.gov.br e  www.licitacoes-
e.com.br  . 

Porto Velho - RO, 09 de fevereiro de 2018

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018
PROCESSO Nº 08.0266/2016

PREÂMBULO

A  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  –  SML,  vem,  por  intermédio  do
pregoeiro(a) designado pela Portaria Nº 003/2018/SML de 07/02/2018, publicado
no  Diário Oficial do Município nº 5.631 de 07/02/201, tornar público para
conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO,  do  tipo  MENOR  PREÇO,  visando  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA EM  SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, ALMOÇO E
JANTAR, A SEREM SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDIMENTO DE
SERVIDORES PLANTONISTAS, FICANDO A CARGO DA CONTRATADA O PREPARO, TRANSPORTE E
ENTREGA  DA  ALIMENTAÇÃO  PRONTA,  COM  FORNECIMENTO  DE  MÃO  DE  OBRA,  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, visando atender à Secretaria Municipal
de Saúde - SEMUSA, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal
nº 10.300 de 17/02/2006, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e,
subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas regulamentares
estabelecidas neste ato convocatório.

1. DO OBJETO, DAS DATAS E HORÁRIOS DO PREGÃO

1.1.  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE FORNECIMENTO  DE
REFEIÇÕES PREPARADAS, ALMOÇO E JANTAR, A SEREM SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA
"SELF-SERVICE" PARA ATENDIMENTO DE SERVIDORES PLANTONISTAS, FICANDO A CARGO DA
CONTRATADA  O  PREPARO,  TRANSPORTE  E  ENTREGA  DA  ALIMENTAÇÃO  PRONTA,  COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,
visando atender à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, conforme disposições
deste Edital e seus anexos; 

1.2. INÍCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/02/2017 às 16h00min;

1.3. LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/02/2018 às 09h30min;

1.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 27/02/2018 às 09h30min;;

1.5. DATA DO PREGÃO/DISPUTA DE PREÇOS: 27/02/2018 às 10h30min;

1.6. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /
DF.

1.7. Compõem e integram este Edital os seguintes Anexos:

a) ANEXO I: Especificações Técnicas do Objeto/Modelo de Proposta;
b) ANEXO I-A: Especificação dos valores unitários;
c) ANEXO II: Projeto Básico e anexos;
d) ANEXO III: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
e) ANEXO IV: Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
f) ANEXO V: Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento das Normas Relativas

ao Trabalho do Menor;
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g) ANEXO VI: Modelo de Declaração de Porte da Empresa;
h) ANEXO VII: Minuta de Contrato. 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico que promova a  comunicação pela INTERNET, mediante condições de
segurança,  utilizando-se,  para  tanto,  os  recursos  da  criptografia  e
autenticação  em  todas  as  suas  fases.  A  partir  do  horário  previsto  neste
Edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando do pregoeiro com
a utilização de sua chave de acesso e senha.

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Superintendência Municipal
de Licitações - SML, designado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento
de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações”, constante da
página  eletrônica  do  Banco  do  Brasil  S/A,  no  endereço,  www.licitacoes-
e.com.br, opção “acesso identificado”.

2.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão
ser enviados ao pregoeiro até o dia ---, 3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada para abertura da  Sessão Pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com; 

2.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas  diretamente  aos  licitantes
interessados  e  disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,  no  campo
MENSAGENS, no link correspondente a este edital.

2.5.  O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos
para  recebimento  e  abertura  da  proposta,  atentando  também  para  a  data  e
horário para abertura da sessão e início da disputa.

2.6. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site
www.licitacoes-e.com.br,  opção  "Acesso  Identificado",  observando  data  e
horário limite estabelecidos.

2.7.  Como  requisito  para  a  participação  no  pregão,  o  licitante  deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que tem pleno conhecimento
das  exigências  previstas  neste  Edital,  declarar  que  cumpre  plenamente  os
requisitos  de  habilitação  nele  previstos  e  que  sua  proposta  está  em
conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

2.8. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

2.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão  do  pregão  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  comunicação
expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

2.10. Caberá à 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.
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3. DA DESPESA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.  As  respectivas  despesas  decorrentes  da  contratação,  objeto  desta
licitação,  correrão  à  conta  dos  recursos  específicos  no  orçamento  deste
exercício  financeiro  do  Município  de  Porto  Velho,  que  tem  como  Projeto
Atividade e Elemento de Despesa de unidade ou órgão administrativo envolvido,
conforme descritos no item 14 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

3.1.1. R$  2.752.576,20 (dois  milhões  setecentos  e  cinquenta  e  dois  mil
quinhentos e setenta e seis reais e vinte centavos).

3.1.2. Estando disponível para o exercício financeiro deste ano o valor de R$
2.293.813,50 (Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Tês Mil, Oitocentos e Treze
Reais e Cinquenta centavos), sendo que o restante dos valores para a cobertura
da execução dos serviços, serão disponibilizados no exercício financeiro do
ano de 2019.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1.  Poderá participar desta licitação, toda e qualquer firma individual ou
sociedade,  regularmente  estabelecida  no  País,  que  esteja  credenciada  no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho, no Sistema de
Cadastro  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF  ou  demais  interessados  que
atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos e que
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

4.2.  A presente licitação será realizada através de sistema eletrônico, de
modo que os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
cadastrados junto ao provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S/A,
através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br;

4.3.  Não poderão participar desta licitação, empresas que se enquadrarem em
uma ou mais das seguintes situações:

a)  Estejam  cumprindo  a  penalidade  de  suspensão  temporária  ou  outras
penalidades  impostas  por  qualquer  órgão  da  Prefeitura  Municipal  de  Porto
Velho-RO motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88, da Lei no. 8.666/93;
b) Sejam declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública;
c) Estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação.
d) Empresas que descumpram o Art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.4.  Por  se  tratar  de serviços comuns,  no  mercado,  não  será  admitido  a
participação de empresas, na condição de consórcios; 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA

5.1.1.  Os licitantes deverão inserir suas propostas iniciais no sistema do
licitações-e até a data e horário definidos nos subitens  1.2 a 1.6 deste
edital.

5                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail
Janim

mailto:pregoes.sml@gmail
http://www.licitacoes-e.com.br/


Processo n.º 08.0266/2016

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

______________________________________________________________________________________________
5.1.2.  A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do
art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

5.1.3.  Ao  inserir  a  proposta  no  sistema,  o  licitante  deverá  preencher  a
“Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, devendo constar os dados necessários
ao exame de adequabilidade da proposta com o objeto licitado.

5.1.4.  O  encaminhamento  de  proposta  pressupõe  o  pleno  conhecimento  e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos.
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.

5.1.5. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassi-
ficação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.1.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusos o lucro pretendido e todos
os custos decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação, tais
como transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previ-
denciários, fiscais e comerciais, embalagens, prêmios de seguro, fretes, e ou-
tras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do cumprimento das obri-
gações decorrentes do presente Pregão;

5.1.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

5.2. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA DOS LANCES

5.2.1.  Abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro,
ocorrerá na data e na hora indicada no preâmbulo deste edital, no sítio
www.licitacoes-e.com.br. 

5.2.2. Durante  a  sessão  pública,  a  comunicação  entre  o  Pregoeiro  e  as
licitantes  ocorrerá  exclusivamente  mediante  troca  de  mensagens,  em  campo
próprio do sistema eletrônico. 

5.2.3.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.2.4. Os licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observados
o horário fixado e as regras estabelecidas no edital.

5.2.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.

5.2.6.  Sendo  efetuado  lance  aparentemente  inexequível,  o  Pregoeiro  poderá
alertar o proponente sobre o valor ofertado, através do sistema, podendo o
mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente.

5.2.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que
transcorrerá período de tempo de, até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado também pelo sistema eletrônico,  finalizando-se automaticamente  e
encerrando a recepção de lances.
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5.2.8. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se
responsabilizará pelo aviso de encerramento, aos licitantes;

5.2.9. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro
poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observando  o  critério  de  julgamento,  não  se  admitindo  negociar  condições
diferentes daquelas previstas neste Edital.

6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 
6.1. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços ajustada ao lan-
ce final, com as especificações técnicas do objeto ofertado junto com os Ane-
xos I, I-A e II  deste Edital, sob pena de responsabilização administrativa
(advertência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou declaração de inido-
neidade);
 
6.1.2. A Proposta de Preços deverá ser digitada e impressa em papel timbrado
em 1 (uma) via, redigida em língua portuguesa (salvo quanto as expressões
técnicas de uso corrente), sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas,
datada, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo responsável ou
procurador da empresa licitante, bem como numeradas em ordem crescente, além
de conter as seguintes informações:

I. Razão social, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, e-mail, fax e telefone do
licitante, bem como conta - corrente, nome e número da agência bancária pela
qual ocorrerá o crédito dos pagamentos a serem efetuados pelo Município de
Porto Velho/RO, na hipótese de sagrar-se vencedora desta licitação;

II. Constar Preços unitários e total por item, em Real, utilizando-se apenas
duas casas decimais após a vírgula, expressos em algarismos arábicos, de forma
clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alter-
nativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado, ficando estabelecido desde já, que na hipótese de diver-
gência entre um e outro, o Pregoeiro adotará o preço unitário para fins de
apuração do real valor da proposta;

6.1.3. O prazo de validade da proposta não pode ser inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos da data da sessão de abertura desta licitação.

6.1.4. Informar o nome, número do CPF e da Cédula de Identidade, e o cargo do
responsável da empresa perante a Administração promotora do presente Pregão. 

6.1.5.  O  pregoeiro  poderá,  caso  julgue  necessário,  solicitar  mais
esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos.

6.1.6.  No caso de haver discordância entre as especificações deste objeto
descritas  no  licitações-e  e  o  disposto  neste  Edital  e  seus  anexos
(Especificações  Técnicas),  o  licitante  deverá  obedecer  às  exigências
editalícias.

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS
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7.2.1. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo III deste
Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e  obrigatoriamente
assinada  pelo  seu  representante  legal  ou  mandatário.  SOB  PENA  DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1.  O critério de julgamento será exclusivamente o de  MENOR PREÇO  GLOBAL,
sendo que as propostas deverão conter preços unitários e totais para o LOTE,
sob pena de desclassificação.

8.1.1.  Os  preços  unitários  e  totais  referidos  no  item  8.1,  deverão,
evidentemente, estar compatíveis aos de mercado, estimados pela Administração;

8.2. Serão desclassificadas, ainda, as propostas que:

I - Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e de seus anexos;
que forem omissas, vagas ou que apresentarem irregularidades insanáveis ou
defeitos  capazes  de  dificultar  o  julgamento;  que  se  oponham  a  qualquer
dispositivo legal vigente, mormente no que tange aos aspectos tributários; ou
que  contenha  preços  excessivos  ou  manifestamente  inexequíveis,  preços
unitários simbólicos, preços irrisórios ou com valor zero e ainda, preços ou
vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

II  - Que  contiverem  preços  condicionados  a  prazos,  vantagens  de  qualquer
natureza ou descontos não previstos neste pregão, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido (Art. 44, § 2º, Lei 8.666/93);

III - Que após a fase de lances ou negociação, quando houver, permanecerem com
seus preços  unitários e total do  Item  superiores aos preços atestados pela
Administração como sendo os de mercado;

8.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da  necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderá  ser  efetuada
diligência, na forma do § 3º do Art. 43 da Lei 8.666/93.

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

8.3.1.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço
ofertado. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa,
prevalecem os valores obtidos na proposta inicial.

8.3.2.  Será estipulado e informado pelo pregoeiro (a), em campo próprio do
sistema,  o prazo para a empresa melhor classificada, encaminhar a proposta
ajustada  ao  lance  final  e  os  documentos  exigidos  para  habilitação  ou
documentos desatualizados no SICAF, onde deverão ser escaneados dos originais,
estar assinados, rubricados, e enviados via correio eletrônico, para o e-mail
pregoes.sml@gmail.com.

8.3.3.  Se  a  documentação  exigida  não  estiver  completa  e  correta,  ou
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, ou descumprir o
prazo estabelecido no subitem 8.3.2, o Pregoeiro (a) considerara a proponente
DESCLASSIFICADA.
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8.3.4. Quando houver desclassificação/inabilitação das primeiras colocadas, a
documentação citada no  item 8.3.2 quando apresentada pela próxima colocada
convocada, deverá ser apresentada conforme a data de sua convocação. 

8.3.5. A proposta e os documentos apresentados por correio eletrônico deverão
ser  encaminhados  em  original  ou  por  cópias  autenticadas  por  tabelião  de
cartório ou por qualquer servidor da Superintendência Municipal de Licitações
- SML, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do final da sessão do
pregão ou quando convocada conforme o  item 8.3.2, para a  Superintendência
Municipal  de  Licitações  –  SML, situada  na Av.  Calama,  nº  2508,  Bairro
Liberdade, CEP: 76.803-884, Porto Velho – RO, em envelope contendo em sua face
externa os seguintes dizeres:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2017
PROCESSO Nº 08.0266/2016
PROPOSTA DE PREÇOS/DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF E ENDEREÇO DA EMPRESA

8.4.  O Pregoeiro (a) quando restar frustrada a negociação com o licitante
originalmente vencedor do item, desclassificada a primeira colocada, na forma
do inciso III do subitem 8.2 deste edital, poderá CONVOCAR MEDIANTE MENSAGEM
ÚNICA EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA,  todos os licitantes classificados para o
item, para, querendo, manifestar-se quanto a intenção de negociação para o
item em referência com fins de adequar seu preço final ao valor atestado nos
autos, ficando os licitantes classificados, responsáveis por acompanhar no
sistema a convocação a que se refere este subitem.

8.5. Ocorrendo o previsto acima e, havendo mais de um licitante interessado em
negociar,  o  pregoeiro(a)  consignará  o  prazo  de  1  (um)  dia  útil  para
manifestação  dos  interessados,  o  pregoeiro(a)  deverá  observar  a  ordem  de
classificação final do item para negociação, como forma de garantir a lisura
do procedimento. 
 
8.6.  O  Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover quaisquer
diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação,
devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado,
contado do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da oferta,
bem  como,  poderá  solicitar  parecer  de  técnicos  pertencentes  ao  Quadro  de
Pessoal do Município /RO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas
a ele, para orientar sua decisão. 

8.7. 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.

8.8.  Da  Sessão  Pública do  presente  Pregão,  o  sistema  gerará  ata
circunstanciada, na qual estão registrados todos os atos do procedimento e as
ocorrências relevantes, que estará disponibilizada na Internet para acesso
livre, imediatamente após encerramento da sessão pública.

9. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.  Entende-se por empate
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aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas  microempresas  e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.

9.2. Após a disputa, ocorrendo à situação de empate prevista nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/06 e alterações, o sistema eletrônico possibili-
tará, automaticamente, a condução pelo Pregoeiro dos procedimentos para obten-
ção dos benefícios previstos para as ME’S e EPP’S.

9.3. Não ocorrendo o empate previsto no subitem 9.1 deste Edital, com relação
aos benefícios concedidos as ME’s e EPP's, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.4. As disposições contidas no item 9 aplicam-se apenas às microempresas ou
empresas de pequeno porte que apresentarem propostas para a licitação; 

9.5. Não ocorrendo a contratação na forma exposta, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes. 

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. A documentação de habilitação da licitante poderá ser substituída pelo
Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SICAF) e/ou pelo Sistema de Cadastro
de Fornecedores do Município de Porto Velho (SISCAF), nos documentos por eles
abrangidos.

10.1.2.  Inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores  – SICAF,
para conferência “on line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro,
bem como, o mesmo poderá providenciar a emissão do certificado e anexar nos
autos.

10.1.3.  Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.

10.1.4. Na hipótese de algum dos documentos abrangidos pelo SICAF ou SISCAF
encontrar-se  desatualizado,  fica  assegurado  ao  licitante,  encaminhar  a
documentação atualizada no ato da sua convocação.

10.1.5.  Declaração  de  superveniência  de  fato  impeditivo  de  habilitação,
conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.

10.1.6.  Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho de
menores, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.

10.1.7. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,
conforme Modelo do Anexo VI do Edital; 

10.1.8. O Proponente Vencedor que não for inscrito no SICAF ou no Cadastro de
Fornecedores  do  Município  de  Porto  Velho/RO,  deverá  apresentar,  além  das
Declarações constantes dos subitens 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 deste Edital, os
seguintes documentos de habilitação:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através da certidão da
Junta Comercial;

b) Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No
caso de alterações será admitido o estatuto ou o contrato consolidado;

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira,
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, bem assim,
documento em que identificados os seus administradores.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual (ALVARÁ ou FAC);

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de  Certidão  Negativa  de  Tributos  Municipais,  expedida  pela  Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS),  demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais
instituídos por lei;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão de débitos relativos a tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
abrangendo  as  contribuições  sociais  previstas  nas  alíneas  “a”  a  “d”  do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade
social – INSS), dentro da validade;

g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de
certidão negativa fornecida pelo órgão competente, 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;

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.4.1. Atestados de Capacidade Técnica, exclusivamente em nome da licitante,
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem os
serviços compatíveis com o objeto da presente licitação;
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10.4.2. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão,
obrigatoriamente, estar em papel timbrado com identificação e endereço da
emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em cartório
da  assinatura  aposta,  estando  as  informações  ali  contidas  sujeitas  a
verificação de sua veracidade por parte do pregoeiro;

10.4.3. Alvará de Funcionamento, expedido pela Vigilância Sanitária;
10.4.4.  Certidão  de  Registro  da  Empresa  junto  ao  Conselho  Regional  de
Nutrição,  que  comprove  a  inscrição  da  empresa  e  do  responsável  técnico
(nutricionista) perante o respectivo órgão, com a indicação do objeto social
compatível com o objeto deste edital;

10.4.5. Declaração de Atendimento ao Regulamento Técnico de Boas Práticas para
Serviços  de  Alimentação,  estabelecido  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária – ANGEVISA, através da Resolução – RDC n. 216, de 15 de setembro de
2004,  sendo  que  a  veracidade  das  informações  prestadas  através  dessa
declaração serão submetidas à verificação por parte da administração, mediante
diligência  ao  local  de  preparo  dos  alimentos.  No  caso  de  a  diligência
constatar o não atendimento dos requisitos estabelecidos na declaração, a
licitante  será  inabilitada  e  sujeitar-se-á  à  aplicação  das  penalidades
estabelecidas para emissão de declaração falsa;

10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

10.5.1. As Licitantes, deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações
financeiras do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da
Lei,  que  comprove  a  boa  situação  financeira  da  empresa,  vedada  sua
substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que
obedecer  aos  requisitos  formais  de  elaboração  estabelecidos  em  lei  e  os
indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatura do administrador
da firma e do contabilista, devidamente registrado no conselho Regional de
Contabilidade.

10.5.2. As licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício,
deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei.

10.5.3.  As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital - ECD e o
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar: Recibo de
Entrega de Livro Digital; Termo de Abertura e Encerramento do Livro (arquivo
digital) apresentado; Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados do
Exercício extraídos do Livro Digital.

10.5.3.1. A Escrituração Contábil Digital - ECD, compreende a versão digital
dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles
transcritos.

10.5.3.2. As exigências constantes nos subitens 10.5.3 e 10.5.3.1, não afastam
a  obrigatoriedade  da  licitante  de  apresentar  o  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações Contábeis, devidamente registrados e no prazo da Lei, observado
ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do Código Civil Brasileiro.
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10.5.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial
e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
- por fotocópia autenticada ou registrada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante
ou em outro órgão equivalente.

10.5.4.1. As empresas enquadradas no subitem 10.5.4, letras “a” e “b”, deverão
observar ainda o que dispõe o Art. 175 da Lei nº 6.404/76;

10.5.5. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

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

SG = Ativo Total   
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.5.6. Somente serão habilitados os licitantes que extraírem e apresentarem o
cálculo do índice de  Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral (SG) e  Liquidez
Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a (=>1), calculados de acordo
com a aplicação das fórmulas.

10.5.7. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto na
própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias
contados da data da sua emissão.

10.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.6.1.  Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem quaisquer dos
documentos listados no  Item (DA HABILITAÇÃO)  ou que apresentarem documentos
com data de validade vencida ou com rasuras ou entrelinhas que ponha em dúvida
a veracidade dos dados, ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006 e
alterações, que diz respeito ao Estatuto Nacional da Microempresa e empresa de
Pequeno Porte.
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10.6.2.  A documentação exigida para atender ao disposto nos subitens  10.2
(alíneas “a” a “c”)  e 10.3 (alíneas “a” a “g”) deste Edital,  poderá ser
substituída  pelo  Certificado  de  Registro  no  Cadastro  de  Fornecedores  do
Município  de  Porto  Velho-RO,  emitido  pela  Divisão  de  Cadastro  de
Fornecedor/SML. 

10.6.3. De igual forma poderá ser substituída pelo Registro Cadastral no SICAF
a documentação exigida para atender ao disposto nos subitens 10.2 (alíneas “a”
a “c”), 10.3 (alíneas “b” a “g”) deste Edital,  enquanto durar o termo de
adesão correspondente;

10.6.4.  A documentação deverá ser apresentada em original ou por meio de
qualquer  processo  de  cópia,  exclusivamente  autenticada  por  Tabelião  de
Cartório de Notas ou Servidor da Superintendência Municipal de Licitações –
SML,  mediante  apresentação  dos  originais  para  conferência,  sendo  que  as
certidões emitidas pela Internet somente terão validade após a verificação “on
line” por membro da equipe de apoio ou pelo Pregoeiro, devendo, ainda, ser
observado o seguinte:

I  -  Todos  os  documentos  apresentados  para  habilitação  deverão  estar
obrigatoriamente em nome da empresa que participar do presente certame e,
deverão conter o mesmo CNPJ e endereço respectivo;

II - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz ou, se for a filial, todos os documentos deverão estar obrigatoriamente
em nome desta, exceto aqueles que pela própria natureza,  comprovadamente,
forem  emitidos  somente  em  nome  da  matriz.  A  referida  comprovação,  que  é
obrigatória, é de exclusiva responsabilidade do licitante.

10.6.5. Se o licitante desatender às exigências previstas no subitem acima, o
Pregoeiro  examinará  a  oferta  subsequente  na  ordem  de  classificação,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo
esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma
proposta que atenda a este  Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

10.6.6. Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital;

10.6.7.  Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira
deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada
por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no
Cartório de Títulos e Documentos.

10.6.8.  Documentos  de  procedência  estrangeira,  mas  emitidos  em  língua
portuguesa,  também  deverão  ser  apresentados  devidamente  consularizados  ou
registrados no Cartório de Títulos e documentos.

10.6.9. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual
período,  a  critério  da  Administração,  para  regularização  da  documentação,
pagamento  ou  parcelamento  do  débito,  e  emissão  de  eventuais  certidões
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negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.(de acordo com a Lei
Complementar 123/2006 e alterações);

10.6.10. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e
neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

11.1. Até o dia –----, 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura
da sessão pública, qualquer pessoa física ou jurídica poderá propor impugnação
deste ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica, via e-mail para o
endereço: pregoes.sml@gmail.com.

11.1.1.  Caberá ao  Pregoeiro  decidir sobre a impugnação, no prazo de até 24
(vinte  e  quatro)  horas,  informando  no  sistema  as  providências  dela
descorrentes; 

11.2.  Declarado  o  vencedor,  o  Pregoeiro  abrirá  prazo  de,  no  mínimo, 30
minutos,  durante  o  qual,  qualquer  licitante  poderá,  de  forma  imediata  e
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso; 

11.2.1.  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do item anterior, importará na decadência
deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante
(s) declarado (s) vencedor (es);

11.2.2  Acolhimento do recurso será concedido prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados  para,  querendo,  apresentar  contrarrazões  em  igual  prazo,  que
começará a contar do término do prazo do recorrente.

11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pelo proponente;

11.4.  O  acolhimento  do  recurso  implicará  a  invalidação  apenas  dos  atos
insuscetíveis de aproveitamento. 

11.5.  Os  recursos  e  contrarrazões,  bem  como  impugnação,  deverão  ser
protocolados junto à Superintendência Municipal de Licitações, em dias úteis,
no horário de Segunda à Sexta-Feira das 8h às 14h, e ainda, remetidos ao e-
mail: pregoes.sml@gmail.com, respeitados os prazos definidos neste edital, o
qual deverá receber, decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
quando mantiver sua decisão.

11.6.  O acompanhamento dos resultados, recursos e atas pertinentes a este
Pregão poderão  ser  consultados  no  endereço:  www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.portovelho.ro.gov.br  ;

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. A adjudicação em favor da licitante vencedora será feita pelo Pregoeiro,
após a análise e aprovação dos documentos, caso não haja a interposição de
recurso. 
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12.2.  Ocorrendo  recurso  (s),  depois  de  proferida  a  decisão  e  feita  a
comunicação ao (s) interessado (s), o objeto da licitação será ADJUDICADO pela
Superintendente ao (s) licitante (s) vencedor (es).

12.3. Caberá à Superintendente Municipal de Licitações, HOMOLOGAR o resultado
do  pregão,  após  cumpridas  as  formalidades  e  etapas  do  procedimento
licitatório.

13. DA CONTRATAÇÃO

13.1.  A  Contratação  decorrente  da  presente  Licitação,  bem  como  suas
alterações,  ficará  subordinada  às  normas  da  lei  federal  8.666/93  e  suas
alterações e será instrumentalizada por intermédio da assinatura do Contrato,
conforme modelo constante do Anexo VII do presente Edital;

13.2.  A adjudicatária deverá assinar o Contrato, cujas cláusulas acham-se
definidas no Anexo VII do presente Edital, no prazo de   05 (cinco)   dias úteis,
a contar da data de convocação para assinatura;

13.3. O prazo concedido para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogada
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de
Porto Velho-RO;

13.4. Poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não aceitar ou
não assinar o Contrato, no prazo e condições aqui estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições de sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou
revogar a licitação.

13.5.  O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65, da Lei nº
8.666/93, mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido § 1º do art. 65,
da Lei nº 8.666/93.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1.  As  obrigações  da  contratada  serão conforme  descrito  no item  18 do
Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

14.2. As obrigações da contratante serão conforme descrito no  item 17  do
Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

15. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

15.1.  As condições de execução dos serviços serão conforme descrito no item
4,6,7,8,9,10,11,12,13,20,21,22,23,24 e 29  do  Projeto Básico, Anexo II deste
Edital;

15.2.  O recebimento dos serviços será conforme descrito no  item 14 e 28 do
Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

16. DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO FUTURO CONTRATO
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16.1. A  vigência  e  reajuste  do  futuro  contrato  serão conforme  disposições
contidas no item 19 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento será efetuado de acordo com as disposições contidas no item
20 do Projeto Básico, Anexo II deste Edital;

18. DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1. No ato da assinatura do futuro contrato, objeto deste edital, a empresa
vencedora deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela
adjudicado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º,
da Lei 8.666/93;

18.2. Se a opção de garantia recair em  caução em dinheiro, seu valor será
depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente nº 8.250 –
3,  devendo  o  comprovante  de  depósito  ser  apresentado  imediatamente,  em
original ou cópia autenticada, no Departamento Administrativo-Financeiro, para
lançamento contábil na Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ;

18.3. Se a opção de garantia se fizer em seguro-garantia ou fiança bancária,
esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade igual ou
superior  ao  prazo  de  execução  do  contrato,  a  cláusula  de  atualização
financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de inalienabilidade
e de irrevogabilidade.

18.4. A  fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade de
Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior ao futuro contrato
em pelo menos 30 (trinta) dias.

18.5. Caso a garantia seja ofertada em títulos da dívida pública, estes devem
ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em  sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme  definido  pelo
Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade
do Século XX;

18.6. Se,  por  qualquer  razão,  for  necessária  a  alteração  do  contrato,  a
Contratada ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a complementação
ou substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

18.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais,
pelos danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou
penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato,
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

18.8.  Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor
apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada
para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

18.9. No caso de rescisão do contrato determinado por ato unilateral e escrito
da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da
Lei n. 8.666/93 (incisos XII e XVII havendo culpa da Contratada), a garantia
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será executada para ressarcimento da Contratante e dos valores das multas e
indenizações a ela porventura devidos, conforme inciso III do Art. 80, da Lei
n. 8.666/93.

18.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII a
XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo  ainda  o  direito  à  devolução  da  garantia  e  pagamentos  devidos  pela
execução do contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art. 79 da Lei
n. 8.666/93).

18.11. A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será
liberada ou restituída após a execução do contrato, conforme disposto no § 4º
do art. 56 c/c § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o representante da
empresa Contratada entregar requerimento, dirigido à Secretaria Municipal da
Fazenda – SEMFAZ no Departamento Administrativo-Financeiro;

18.12. A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante
requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste
caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor do Contrato ajustado à
época da solicitação.

19. PENALIDADES

19.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  deste  Instrumento
convocatório ou condições previstas no Projeto Básico (Anexo II) deste edital,
serão aplicadas as penalidades previstas na Lei 10.520/2002, lei 12.846/2013 e
Lei n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas,
garantida sempre a ampla defesa e o contraditório, e ainda:

19.2. Conforme advertências e multas constantes no item 27 do Projeto Básico,
Anexo II deste Edital.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A SML, na defesa do interesse do serviço Público e de acordo com a
legislação vigente, reserva-se ao direito de anular ou revogar, no todo ou em
parte, a presente licitação, nos termos do artigo 29º do Decreto Municipal nº
10.300 de 17/02/2006;

20.2. Qualquer modificação neste Edital implicará na divulgação destas pelo
(s) mesmo (s) instrumento (s) de publicação em que se deu o texto original,
reabrindo-se  o  (s)  prazo  (s)  inicialmente  estabelecidos,  exceto  quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;

20.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro
(a) em contrário;
 
20.4. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e
incluído  o  dia  do  vencimento,  considerando  o  horário  de  funcionamento  da
Superintendência Municipal de Licitações - SML, de segunda a sexta-feira das
8h00min às 14h00min;

18                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail
Janim

mailto:pregoes.sml@gmail


Processo n.º 08.0266/2016

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

______________________________________________________________________________________________

20.5. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato;

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

20.7. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela
Superintendência Municipal de Licitações tudo de conformidade com as normas
jurídicas e administrativas aplicáveis e nos Princípios Gerais do Direito;

20.8. As empresas que não mantiverem as suas propostas e/ou não encaminhar os
documentos exigidos no presente instrumento convocatório responderão processo
administrativo  e  poderão  ser  suspensas  de  participar  das  licitações  do
Município  de  Porto  Velho,  podendo  ainda  sofrer  outras  penalidades  em
conformidade com a lei;

20.9.  A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte ou ao direito de preferência sujeitará a licitante
às sanções previstas neste edital. 

21. DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO para dirimir quaisquer
dúvidas  referentes  a  esta  licitação,  contrato  e  procedimentos  dela
resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho/RO, 09 de fevereiro de 2017

______________________________
RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Pregoeiro 
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ANEXO I DO EDITAL

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
(MODELO DE PROPOSTA)

PAPEL TIMBRANDO DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/___/SML

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Empresa: 

Endereço:

Telefone: Responsável (Nome e cargo): 

E-mail: CNPJ: 

VALIDADE DA PROPOSTA: __________ DIAS (MÍNIMO 90 DIAS)

BANCO:_____________   AGÊNCIA: ______________   CONTA CORRENTE: _____________

OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  SERVIÇOS  DE FORNECIMENTO  DE
REFEIÇÕES PREPARADAS, ALMOÇO E JANTAR, A SEREM SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA
"SELF-SERVICE" PARA ATENDIMENTO DE SERVIDORES PLANTONISTAS, FICANDO A CARGO DA
CONTRATADA  O  PREPARO,  TRANSPORTE  E  ENTREGA  DA  ALIMENTAÇÃO  PRONTA,  COM
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, para
atender  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  -  SEMUSA,  conforme  especificações
técnicas, unidades e quantidades definidas neste instrumento. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. Valor mensal
dos Serviços

Valor total
Anual dos
Serviços

(12 meses) 
01 CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA

ESPECIALIZADA  EM
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE  REFEIÇÕES
PREPARADAS,  ALMOÇO  E
JANTAR,  A  SEREM
SERVIDAS  POR  MEIO  DE
SISTEMA  "SELF-SERVICE"
PARA  ATENDIMENTO  DE
SERVIDORES
PLANTONISTAS, FICANDO A
CARGO  DA  CONTRATADA  O
PREPARO,  TRANSPORTE  E
ENTREGA  DA  ALIMENTAÇÃO
PRONTA,  COM
FORNECIMENTO  DE  MÃO  DE
OBRA,  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS,  MATERIAIS

Refeição
102.960
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E  EQUIPAMENTOS,  para
atender as necessidades
das  Unidades  abaixo
relacionadas:

UPA  Zona
Sul

23.040

UPA  Zona
Leste

27.720

P.A.  Drª.
Ana
Adelaide

12.960

P.A.  José
Adelino  da
Silva

19.080

SAMU  Porto
Velho.

10.800

02

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE  REFEIÇÕES
PREPARADAS,  ALMOÇO  E
JANTAR,  A  SEREM
SERVIDAS  POR  MEIO  DE
SISTEMA  "SELF-SERVICE"
PARA  ATENDIMENTO  DE
SERVIDORES
PLANTONISTAS, FICANDO A
CARGO  DA  CONTRATADA  O
PREPARO,  TRANSPORTE  E
ENTREGA  DA  ALIMENTAÇÃO
PRONTA,  COM
FORNECIMENTO  DE  MÃO  DE
OBRA,  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS,  MATERIAIS
E  EQUIPAMENTOS,  para
atender as necessidades
da  Unidade  abaixo
relacionada:

Pronto
Atendiment
o  Jacy
Paraná

12.600

Refeição 13.860

Valor Total da proposta para os serviços R$_____________________________________

–---------(Local), –------ de –--------- de 2017 
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Obs:  Os  serviços  deverão  ser  executados  de  acordo  com  as  especificações
descritas nos Anexos I, I-A e II deste Edital.

Declaramos que todos os impostos, taxas, inclusive frete, bem como quaisquer
outras despesas estão inclusos na presente proposta.

Declaramos ainda que, o Banco, a Agência e a Conta-Corrente, informados nesta
proposta, serão únicos e exclusivos para todos os recebimentos relativos ao
cumprimento das Obrigações Contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal nº
2016 de 11 de junho de 2012.

CARIMBO DO CNPJ:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
(CARIMBO OU NOME LEGÍVEL E CARGO, RG e CPF)
-------------------------------------------
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ANEXO I-A DO EDITAL

(ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS)

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO SEGUNDA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

FEIJÃO

Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,010

Sal Kg 0,001

FAROFA

Farinha de mandioca Kg 0,100

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,010

FRANGO ASSADO

Frango Kg 0,200

Óleo Lt 0,005

Sal Kg 0,001

BIFE AO MOLHO

Alcatra Kg 0,200

Cebola Kg 0,020

Alho Kg 0,010

Massa de tomate Kg 0,020

Cheiro verde Kg 0,001

Óleo Lt 0,003

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Beterraba cozida Kg 0,100

Sal Kg 0,002

Óleo Lt 0,002

SUCO DE CAJÁ

Polpa de cajá Kg 0,100
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Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO TERÇA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150
Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001
Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002
FEIJÃO

Feijão Kg 0,200
Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001
Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,001
MACARRÃO COM SARDINHA

Macarrão espaguete Kg 0,100
Alho Kg 0,020

Óleo Lt 0,005
Cheiro verde Kg 0,010

Sardinha Kg 0,020
Sal Kg 0,001

BOLO DE CARNE
Coxão mole Kg 0,200

Farinha de trigo Kg 0,015
Cheiro verde Kg 0,020

Cebola Kg 0,020
Óleo Kg 0,004

Sal Kg 0,002
FRANGO GRELHADO AO MOLHO

Peito de Frango Kg 0,200
Creme de leite Kg 0,010

Leite integral Lt 0,010
Maisena Kg 0,010

Óleo Lt 0,005
Sal Kg 0,001

SALADA
Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050
Cenoura cozida Kg 0,050

Batata cozida Kg 0,050
Sal Kg 0,002

Óleo Lt 0,002
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SUCO DE ACEROLA

Polpa de acerola Kg 0,100

Acúcar Kg 0,020
Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO QUARTA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ
Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010
Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020
Sal Kg 0,002

FEIJÃO
Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010
Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020
Sal Kg 0,001

PURÊ DE BATATAS
Batata Kg 0,100

Leite integral Lt 0,050
Margarina Lt 0,010

Cheiro verde Kg 0,010
Sal Kg 0,001

FRANGO  EM CUBOS
Peito de Frango Kg 0,200

Sal Kg 0,001
Óleo Lt 0,001

Alho Kg 0,001
Cebola Kg 0,020

ASSADO RECHEADO COM CENOURA
Coxão duro Kg 0,200

Cenoura cozida Kg 0,050
Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,005
Cebola Kg 0,010

Cheiro verde Kg 0,001
Sal Kg 0,001

SALADA
Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050
Acelga Kg 0,050

Pepino Kg 0,020
Óleo Kg 0,001

Sal Kg 0,001
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SUCO DE CUPUAÇU

Polpa de cupuaçu Kg 0,100

Açucar Kg 0,020
Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO QUINTA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ
Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010
Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020
Sal Kg 0,002

FEIJÃO
Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010
Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020
Sal Kg 0,001

FEIJÃO TROPEIRO
Feijão Kg 0,200

Farinha de mandioca Kg 0,050
Calabresa Kg 0,020

Bacon Kg 0,010
Ovos cozidos Unid 0,001

Cebola Kg 0,010
Alho Kg 0,005

Cheiro verde Kg 0,001
Sal Kg 0,001

CARNE EM CUBOS
Alcatra Kg 0,200

Alho Kg 0,005
Cebola Kg 0,020

Óleo Lt 0,003
GALINHA PICANTE

Frango desfiado Kg 0,200
Milho verde Kg 0,020

Ervilha Kg 0,020
Azeitona Kg 0,010

Alho Kg 0,002
Sal Kg 0,001

SALADA
Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050
Acelga Kg 0,050

Pepino Lt 0,020
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Óleo Kg 0,001
Sal Kg 0,001

SUCO DE MARACUJÁ
Polpa de Maracujá Kg 0,100

Acúcar Kg 0,020
Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO SEXTA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ
Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010
Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020
Sal Kg 0,002

FEIJÃO
Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010
Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020
Sal Kg 0,001

PIRÃO
Farinha de mandioca Kg 0,080

Sal Kg 0,001
Óleo Lt 0,010

Azeite de dendê Lt 0,005
BIFE GRALHADO

Alcatra Kg 0,200
Alho Kg 0,002

Cebola Kg 0,020
Óleo Lt 0,003

Sal Kg 0,001
PEIXE COZIDO

Filé de dourado Kg 0,250
Batata Kg 0,030

Cenoura Kg 0,030
Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,005
Cebola Kg 0,010

Cheiro Verde Kg 0,005
Sal Kg 0,001

SALADA
Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050
Chuchu cozido Kg 0,100

Berraba cozida Kg 0,002
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Sal Kg 0,002
Óleo Lt 0,050

SUCO DE GOIABA
Polpa de goiaba Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020
Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO SÁBADO

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ
Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010
Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020
Sal Kg 0,002

FEIJÃO
Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010
Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020
Sal Kg 0,001

MACARRÃO ALHO E ÓLEO
Macarrão espaguete Kg 0,100

Alho Kg 0,002
Óleo Lt 0,001

Cheiro Verde Kg 0,001
Sal Kg 0,001

FRANGO NO MOLHO BRANCO
Frango Kg 0,200

Creme de leite Kg 0,010
Maizena Kg 0,010

Leite integral Lt 0,010
Batata cozida Kg 0,100

Óleo Lt 0,001
Sal Kg 0,001

ISCA DE CARNE
Alcatra Kg 0,200

Alho Kg 0,005
Cebola Kg 0,020

Óleo Lt 0,003
SALADA

Acelga Kg 0,050
Cenoura ralada Kg 0,050

TABULE
Tomate Kg 0,030

Cebola Kg 0,010
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Pepino Kg 0,010

Trigo para quibe Kg 0,020

Óleo Lt 0,001
Sal Kg 0,001

SUCO DE ACEROLA
Polpa de acerola Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020
Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO DOMINGO

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

FEIJÃO

Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,001

CREME DE MILHO

Milho verde Kg 0,080

Leite Lt 0,100

Sal Kg 0,001

Cheiro verde Kg 0,001

PANQUECA DE CARNE MOÍDA

Patinho Kg 0,200

Farinha de trigo Kg 0,100

Ovos Unid 0,001

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,001

Alho Kg 0,002

Cheiro verde Kg 0,001

Cebola Kg 0,010

FRANGO GRELHADO

Peito de frango Kg 0,200

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,001

Alho Kg 0,001

Cebola Kg 0,020

SALADA

Alface Kg 0,050
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Tomate Kg 0,050

Repolho refogado Kg 0,050

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE CUPUAÇU

Polpa de cupucaçu Kg 0,100

Açucar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR SEGUNDA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

PIRÃO

Farinha de mandioca Kg 0,080

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,010

Azeite de dendê Lt 0,005

COZIDÃO COM LEGUMES

Coxão mole Kg 0,200

Batata Kg 0,030

Cenoura Kg 0,030

Chuchu Kg 0,030

Quiabo Kg 0,020

Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,005

Cebola Kg 0,010

Cheiro verde Kg 0,005

Sal Kg 0,001

FRANGO GRELHADO

Peito de frango Kg 0,200

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,001

Alho Kg 0,001

SALADA
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Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Cenoura cozida Kg 0,050

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE ACEROLA

Polpa de acerola Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR TERÇA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

BATATA DOURADA

Batata Kg 0,100

Margarina Kg 0,010

Cheiro verde Lt 0,010

Sal Kg 0,001

STROGONOFF DE CARNE

Coxão Mole Kg 0,200

Catchup Kg 0,010

Creme de leite Kg 0,010

Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,004

Cebola Kg 0,010

Sal Kg 0,002

FRANGO ASSADO

Frango Kg 0,250

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,015

Alho Kg 0,002

Cebola Kg 0,010

SALADA
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Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Chuchu cozido Kg 0,050

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE CAJÁ

Polpa de cajá Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR QUARTA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

LEGUMES SAUTÉ

Batata Kg 0,050

Cenoura Kg 0,050

Chuchu cozido Kg 0,050

Abóbora cabotiá Kg 0,050

Sal Kg 0,001

Cheiro verde Kg 0,001

BIFE ACEBOLADO

Alcatra Kg 0,200

Alho Kg 0,002

Cebola Kg 0,050

Óleo Lt 0,003

Sal Kg 0,001

FRANGO AO MOLHO BRANCO

Frango Kg 0,250

Creme de leite Kg 0,010

Maizena Kg 0,010

Leite integral Lt 0,010

Milho verde Kg 0,020

Ervilha Kg 0,020
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Azeitona Kg 0,010

Alho Kg 0,002

Sal Kg 0,001

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE CUPUAÇU

Polpa de cupuaçu Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR QUINTA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

POLENTA AO SUCO

Milharina Kg 0,060

Massa de tomate Kg 0,010

Cheiro verde Kg 0,001

Sal Kg 0,001

FRANGO AO MOLHO

Frango Kg 0,200

Alho Kg 0,002

Cebola Kg 0,010

Extrato de tomate Kg 0,020

Sal Kg 0,001

CARNE MOÍDA COM LEGUMES

Coxão mole Kg 0,200

Azeitona Kg 0,015

Batata Kg 0,020

Cebola Kg 0,020

Óleo Lt 0,004

Sal Kg 0,002
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SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Beterraba cozida Kg 0,070

Sal Kg 0,001

SUCO DE GOIABA

Polpa de Goiaba Kg 0,100

Açucar Kg 0,015

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR SEXTA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

FAROFA DE BANANA

Farinha de mandioca Kg 0,080

Banana comprida Kg 0,030

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,010

FRANGO DESFIADO

Frango Kg 0,200

Milho verde Kg 0,020

Ervilha Kg 0,020

Azeitona Kg 0,010

Alho Kg 0,002

Sal Kg 0,001

CARNE ASSADA NO FORNO

Coxão duro Kg 0,200

Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,005

Cebola Kg 0,001

Cheiro verde Kg 0,001

Sal Kg 0,001

Abóbora Kg 0,050
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Cheiro verde Kg 0,001

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Cenoura cozida Kg 0,070

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE MARACUJÁ

Polpa de maracujá Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL GERAL

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR SÁBADO

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

VATAPÁ

Pão dormido Kg 0,200

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,010

Leite de coco Lt 0,020

Azeite de dendê Lt 0,005

CARNE EM CUBOS COM MANDIOCA E ABOBRINHA

Alcatra Kg 0,250

Mandioca Kg 0,050

Abobrinha Kg 0,050

Cebola Kg 0,020

Óleo Lt 0,003

Sal Kg 0,001

FRANGO ASSADO

Frango Kg 0,250

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,015

Alho Kg 0,002
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SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Óleo Kg 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE CAJÁ

Polpa de cajá Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR DOMINGO

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

PURÊ DE BATATA

Batata Kg 0,100

Leite integral Lt 0,050

Margarina Kg 0,010

Cheiro verde Kg 0,010

Sal Kg 0,001

FRANGO GUISADO COM BATATA

Frango Kg 0,200

Batata cozida Kg 0,100

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

BIFE A ROLÊ

Alcatra Kg 0,200

Bacon Kg 0,030

Cenoura Kg 0,030

Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,005

Cebola Kg 0,001

Sal Kg 0,002

Batata Kg 0,030
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SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE CAJÁ

Polpa de cajá Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM
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ANEXO II DO EDITAL

PROJETO BÁSICO

PROCESSO  PARA  CONTRATAÇÃO  REGULAR  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, ALMOÇO E JANTAR, A SEREM SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA “SELF-
SERVICE”  PARA ATENDIMENTO DE SERVIDORES PLANTONISTAS, FICANDO A CARGO DA CONTRATADA O PREPARO,
TRANSPORTE  E  ENTREGA  DA  ALIMENTAÇÃO  PRONTA,  COM  FORNECIMENTO  DE  MÃO  DE  OBRA  ESPECIALIZADA,
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS  E EQUIPAMENTOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA UPA ZONA SUL, UPA ZONA LESTE, P.A. Drª. ANA ADELAIDE, UPA JACI-PARANÁ, P.A. JOSÉ
ADELINO DA SILVA, SAMU PORTO VELHO E SAMU JACI-PARANÁ.

PORTO VELHO/RO 2017

1. OBJETO:

1.1.  Processo para  contratação regular de empresa especializada na prestação de serviços de
fornecimento de refeições preparadas, almoço e jantar, a serem servidas por meio de sistema "self-
service" para atendimento de servidores plantonistas, ficando a cargo da contratada o preparo,
transporte e entrega da alimentação pronta, com fornecimento de mão de obra especializada, gêneros
alimentícios, materiais e equipamentos, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, para
atender as necessidades da UPA Zona Sul, UPA Zona Leste, P.A. Drª. Ana Adelaide, UPA Jaci-Paraná,
P.A. José Adelino da Silva, SAMU Porto Velho e Pronto Atendimento de Jacy Paraná.

2. OBJETIVO:

2.1.  Manter a prestação de serviços de alimentação hospitalar de forma contínua, processada e
padronizada com o mais rigoroso controle de qualidade, dentro das normas e legislação vigente e
pertinentes ao objeto, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, obedecendo aos detalhamentos
constantes nesta Minuta de Termo de Referência e padronização dos serviços de alimentação de cada
unidade hospitalar para os servidores plantonistas da UPA Zona Sul, UPA Zona Leste, P.A. Drª. Ana
Adelaide, UPA Jaci-Paraná, P.A. José Adelino da Silva, SAMU Porto Velho e Pronto Atendimento de
Jacy Paraná fornecendo os serviços desejados com eficiência e qualidade, tendo como premissa a
binômia economia e qualidade, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-
sanitárias adequadas.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

3.1.  Considerando que esta Secretaria Municipal de Saúde não possui em seu quadro próprio de
pessoal cozinheiros e copeiros para preparação e distribuição das refeições e que o fato da
ausência  da  contratação  de  tais  serviços,  ou  ainda  a  interrupção  dos  serviços  atualmente
contratados, poderia trazer prejuízos irreversíveis ao andamento dos serviços. A contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeições preparadas se faz
necessária para assegurar a continuidade dos atendimentos nas unidades de saúde da Prefeitura
Municipal de Porto Velho, que estão subordinadas  diretamente a Secretaria Municipal de Saúde –
SEMUSA, por meio do Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC.

3.2. As unidades de saúde supracitadas dispõem do serviço de urgência e emergência 24 horas, dessa
forma os servidores atuam em escalas de serviços em plantões pelo período mínimo de 12 horas
consecutivas, visando assegurar  o bom andamento das atividades a serem desenvolvidas por estas
equipes  plantonistas,  tornando-se  imprescindível  a  contratação  dos  serviços  pleiteados  nesta
Minuta.

3.3.  Tais unidades possuem características de  ininterruptibilidade, cuja ausência do servidor
traria consequências imprevisíveis, cujo o profissional de enfermagem dentro de suas inumeras
obrigações deve também garantir a continuidade da assistência aos pacientes sob seus cuidados e
dessa forma, compreender que o profissoonal precisa receber as refeições no ambiente de trabalho,
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haja vista não poder se ausentar dos plantões para se alimentar. O serviço depende não apenas do
profissional de enfermagem, mas de toda a equipe, logo, deve-se oferecer toda estrutura necessária
e adequada para que o profissional de saúde possa exercer suas atividades com execelência sendo
observadas as normas vigentes da vigilância sanitária. 

4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1. A prestação dos serviços, objeto desta Minuta de Termo de Referência por parte da contratada,
realizar-se-á mediante:

4.1.1. A contratada deverá iniciar imediatamente o objeto contratado, logo após assinatura do
contrato para que o serviço não seja descontinuado;

4.1.2. A contratada deverá fornecer a alimentação pronta, utilizando-se de pessoal qualificado,
com a melhor técnica e higiene possível, com utilização dos equipamentos e proteção individual
(toucas, etc), com rigorosa observância aos prazos estabelecidos, principalmente para o início das
refeições,  a  fim  de  não  comprometer  o  retorno  dos  plantonistas  ao  trabalho,  além  de
responsabilizar-se  pelo  emprego  de  mão  de  obra  para  o  preparo  e  transporte  e  materiais,
equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  próprios,  necessários  à  perfeita  execução  contratual,
conforme disposto nesta Minuta de Termo de Referência.

4.1.3. Deverá ser utilizada dependências próprias da Contratada, devidamente autorizadas para o
devido funcionamento pela autoridade sanitária competente onde a alimentação será preparada,
porcionada e posteriormente transportada às Unidades de Saúde;

4.1.4. A disponibilização e a manutenção dos equipamentos e utensílios utilizados;

4.1.5. A alimentação fornecida deverá ser equilibrada e estar em condições higiênicosanitárias
adequadas;

4.1.6. O transporte e a distribuição das refeições para as equipes de plantonistas a cada unidade
de saúde ficarão sob a responsabilidade da empresa CONTRATADA, a qual deverá manter o horário
preestabelecido de acordo com o item 13.1, desta Minuta;

4.1.7. Os serviços deverão estar sob a responsabilidade técnica de nutricionista, com experiência
comprovada,  cujas  funções  abrangem  o  desenvolvimento  de  todas  as  atividades  técnico-
administrativas inerentes ao serviço de nutrição;

4.1.8. A operacionalização, porcionamento e transporte da alimentação deverão ser supervisionadas
pelo  responsável  técnico  da  Contratada,  de  maneira  a  observar  sua  apresentação,  aceitação,
porcionamento e temperatura, para, caso se faça necessário, se façam alterações ou adaptações,
visando atendimento adequado e satisfatório.

4.1.9. As refeições deverão ser entregues acondicionadas em cubas de inox, transportadas até as
unidades de saúde com a garantia da qualidade e dispensadas em buffet quente e frio para saladas,
sendo obrigatório o acondicionamento em hot-box;

4.1.10.   A  contratada  deverá  fornecer  os  materiais  necessários  como  caixas  tipo  hot-box,
refresqueiras, buffet quente e frio, copo descartável para suco do almoço e jantar, e guardanapos
descartáveis;

4.1.11. A distribuição das refeições devem seguir as escalas de serviço para os servidores que
estiverem cumprindo 12 (doze) horas de plantão. Escala gerada na própria unidade de saúde;

4.1.12. O controle da distribuição deverá ter em seu quadro de pessoal um responsável técnico da
empresa que deverá encaminhar mensalmente ao Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC
relatório de controle de distribuição das refeições fornecidas;

4.1.13.  A contratada  deverá designar  para a  realização das  entregas das  refeições pessoas
idôneas,  funcionários  devidamente  habilitados  e  capacitados  tecnicamente,  uniformizados  e
identificados, para prestar o serviço do objeto da contratação;

4.1.14. A empresa contratada deverá entregar a alimentação de acordo com as especificações do
objeto constantes no  ANEXO I nas unidades referidas no  item 20.1,  desta Minuta de Termo, no
horário especificado neste termo de referência;

4.1.15. A Contratada deverá elaborar cardápios mensais que deverão ser elaborados por profissional
nutricionista contratado da empresa, tendo como referência a sugestão de cardápio no  ANEXO II,
desta Minuta  de Termo  de Referência  devidamente aprovada  pelo Departamento  de Media  e Alta
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Complexidade  –  DMAC/SEMUSA  e  deverão  apresentar  preparações  variadas,  equilibradas  e  de  boa
aparência,  proporcionando  um  aporte  calórico  necessário  e  uma  boa  aceitação  por  parte  dos
comensais;

4.1.16. O Nutricionista da Contratada deverá procurar estabelecer nos cardápios o consumo das
partes  não  convencionais  dos  alimentos  que  gerem  benefícios  como:  diminuição  dos  resíduos
alimentares, aumentando a economia de alimentos e qualidade da alimentação;

4.1.17.  Será  de  responsabilidade  da  Contratada  a  aquisição  de  todos  os  insumos,  materiais,
equipamentos e utensílios necessários para o preparo e transporte da alimentação;

4.1.18.   A contratada deverá garantir a qualidade das preparações durante a conservação e o
transporte da alimentação;

4.1.19. Os materiais/gêneros alimentícios utilizados no preparo das refeições devem  possuir os
registros, conforme a legislação em vigor;

4.1.20. A supervisão e recebimento dos serviços executados se dará por meio do Departamento de
Média e Alta Complexidade – DMAC, que comporá uma comissão de fiscalização e/ou fiscal que será
designado(o) pela autoridade superior competente, observando a quantidade servida;

4.1.21.  Para a elaboração do cardápio deverá ser observada a relação de gêneros em geral, a
sazonalidade, qualidade, procedência, idoneidade, validade e marca renomada na praça dos produtos
alimentícios, com os respectivos consumos  per capta e frequência de utilização, atendendo às
necessidades energéticas diárias requeridas de acordo com idade e atividade do indivíduo;

4.1.22.  Para  o  atendimento  das  necessidades  nutricionais  diárias  recomendadas,  deverão  ser
organizados cardápios variados com base na relação de gêneros e produtos alimentícios dentro dos
padrões exigidos, conforme cardápio de sugestão, ANEXO II;

4.1.23. Os cardápios deverão ser apresentados completos ao CONTRATANTE, com antecedência de 15
(quinze) dias em relação ao 1º (primeiro) dia de utilização, para a devida aprovação, com prazo
máximo de 08 (oito) dias úteis, podendo o nutricionista da CONTRATANTE, em condições especiais,
alterar o cardápio apresentado, mantendo os padrões estabelecido no contrato.

4.1.24. A contratada deverá fornecer diariamente juntamente com a alimentação, sucos naturais de
sabores variados, que deverão ser servidos em recipiente adequado para conservar a temperatura, na
quantidade indicada no anexo;

4.1.25. As bebidas deverão ser servidas geladas para consumo;

4.1.26.  As saladas deverão ser servidas em temperatura ambiente;

4.1.27.  A  manipulação  dos  alimentos  deverá  ser  realizada  com  a  utilização  de  toucas
para os cabelos e luvas descartáveis para as mãos, e os funcionários deverão utilizar roupas
apropriadas;

4.1.28. As refeições deverão ser fornecidas com base nos parâmetros mínimos estabelecidos neste
Termo de Referência e avaliados pela comissão de fiscalização e/ou fiscal.

4.1.29. Responsabilizar-se no que se refere aos seus empregados pela alimentação, transporte,
atendimento médico, ou qualquer outro benefício de acordo com o Sindicato da categoria, ficando
tais encargos por conta da CONTRATADA conforme a legislação em vigor.

4.1.30. Manter todos seus empregados uniformizados e identificados mediante o uso permanente de
crachás.

4.1.31. Garantir a utilização de matéria-prima adequada, dentro das condições padrão quanto a
critérios organolépticos, higiênico-sanitários e nutricionais.

4.1.32. Comunicar a Contratante sempre que houver necessidade de manutenções em suas instalações;

4.1.33. Atender às solicitações da Comissão de Fiscalização de Contrato; 

5. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:

5.1.  As estimativas de cáuculos serão baseadas em cálculos atuais, considerando o quadro de
pessoal efetivo e plantões extras complementares, somando a uma margem de segurança de (10 %), que
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serão acrescidas para adequações nos quantitativos de profissionais necessários para os setores
que estão sendo implementados de acordo com as planilhas em anexo.

5.1.1 O valor estimado total da presente contratação é de ________(___________), conforme abaixo
especificado:

LOTE I

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE QTDA QTDA ACRESCIDA DE
10% MARGEM DE

SEGURANÇA

VALOR
UNITÁRIO
MENSAL(R$)

VALOR TOTAL
ANUAL (12)
MESES (R$)

01 UPA ZONA LESTE REFEIÇÕES 23040 25344

02 UPA ZONA SUL REFEIÇÕES 27720 30492

03 SAMU REFEIÇÕES 12960 14256

04 POLICLÍNICA ANA
ADELAIDE

REFEIÇÕES 19080 20988

05 PRONTO ATENDIMENTO
JOSÉ ADELINO

REFEIÇÕES 10800 11880

VALOR TOTAL (R$)

LOTE II

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE QTDA   QTDA
ACRESCIDA DE
10% MARGEM DE

SEGURANÇA

VALOR
UNITÁRIO
MENSAL(R$

)

VALOR TOTAL
ANUAL (12)
MESES (R$)

01 PRONTO ATENDIMENTO JACY
PARANA

REFEIÇÃO 12600 13860

VSLOT TOTAL (R$)

5.1.2 O valor estimado será apurado com base na média dos preços propostos em cotações de preços
realizadas no mercado local.

6. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS:

6.1.  Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, para atendimento de almoço dos servidores
plantonistas das Unidades de Saúde abrangidas na contratação, tendo como parâmetro mínimo o abaixo
estabelecido:

6.1.1.  Linhas  de  servir  aquecidas,  com  capacidade  para  o  armazenamento  de  todos  os
alimentos constantes do cardápio a ser servido, e na quantidade suficiente para atender todos os
servidores plantonistas em questão;
6.1.2. Cubas com capacidade para o armazenamento de todos os alimentos constantes do cardápio a
ser servido, e na quantidade suficiente para atender todos os servidores plantonistas ;

6.1.3.  Garrafas  térmicas,  ou  suqueiras,  ou  recipientes  que  mantenham  bebidas  hermeticamente
conservadas em temperatura fria, com capacidade para o armazenamento do suco constante do cardápio
a ser servido no dia, e na quantidade suficiente para atender todos os servidores plantonistas;

6.1.4. Pegadores e conchas na quantidade de pelo menos 1 (um) por cuba ou refratário de alimento;

6.1.5. Guardanapos de papel, oferecidos por meio de porta-guardanapos, na quantidade de pelo menos
1 (um) por servidor a ser atendido;

6.1.6. Copos descartáveis com capacidade de 200 (duzentos) mililitros, na quantidade de pelo menos
1 (um) por servidor a ser atendido.

7. DO TRANSPORTE DAS REFEIÇÕES:

7.1.  A contratada compromete-se a transportar as refeições de sua cozinha para os locais de
entrega,  em  recipientes  térmicos  adequados,  devidamente  higienizados  de  forma  a  garantir  a
temperatura preconizada na Legislação Sanitária vigente, ideal para consumo, até o momento de
serem  servidos  e  cumprindo  os  horários  pré-estabelecidos;
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7.2. Os  recipientes  térmicos  -  hot  box  deverão  ser  laváveis  e  estarem  sempre  limpos
e em bom estado de conservação;

7.3.  A contratada compromete-se a transportar as refeições em veículos apropriados, manter a
quantidade de veiculo suficiente para o transporte sem causar atraso no horário das entregas,
respeitando rigorosamente as normas técnicas de higiene, garantindo a qualidade microbiológica das
mesmas, do início ao término de sua distribuição, observando o preconizado no Decreto nº 11.768 de
26 de Agosto de 2010  e demais dispositivos legais cabíveis;

7.4.  A contratada responsabiliza-se pelas despesas com manutenção e combustível dos veículos para
o transporte das refeições, não cabendo à Secretaria Municipal de Saúde qualquer tipo de reembolso
ou custo adicional;

8. GÊNEROS UTILIZADOS NAS PREPARAÇÕES:

8.1. Toda matéria prima alimentar e/ou alimento destinado ao consumo humano, qualquer que seja a
sua  origem,  estado  ou procedência, produzido, transportado,armazenado,  ou exposto ao consumo
 no Município, será objeto de ação normatizadora e fiscalizadora exercida pelo Órgão de Vigilância
Sanitária Municipal, nos termos da legislação Municipal, Estadual e Federal em vigor;

8.2.  Deverão  ser  utilizados  gêneros  alimentícios,  e  outros  materiais  de  consumo,  de
marca conceituada, de qualidade comprovada e em perfeitas condições de conservação, higiene e
apresentação, devendo a empresa fornecedora apresentar novas amostras dos produtos e/ou informar a
marca utilizada;

8.3.  O  Departamento  de  Média  e  Alta  Complexidade poderá  vetar  o  recebimento  e/ou
utilização  dos  gêneros,  mercadorias  e  outros  materiais  que  não  satisfaçam  seu  controle  de
qualidade ou que contrariem o Código Sanitário Municipal (Lei nº 1.562, de 29 de Dezembro de
2003).

9. DO PRÉ-PREPARO E PREPARO:

9.1. A contratada compromete-se a realizar o pré-preparo dos produtos alimentícios, de acordo com
as boas práticas de manipulação de alimentos, específicas para cada tipo de alimento, por pessoal
apto e devidamente capacitado;

9.2. O pré-preparo e preparo deverão ocorrer nas instalações da cozinha da contratada.

9.3. A contratada obriga-se a preparar as refeições, qualquer que seja a variedade, especificidade
e volume das preparações, de acordo com os cardápios aprovados.

9.4. A contratada obriga-se a preparar os alimentos exclusivamente para atender a uma determinada
 refeição. Não será permitido o reaproveitamento de sobras de alimentos pré-preparados e/ou
prontos de uma refeição em outro período, bem como a reutilização de óleo queimado, sujo ou
proveniente de frituras de alimentos diferentes entre si, conforme, informe Técnico nº 11 de 5 de
outubro de 2004 da ANVISA, que recomenda que não seja reutilizado o óleo proveniente de frituras,
mas que caso ocorra siga os padrões estabelecidos neste Informe;

9.5. A contratada deverá manter a qualidade e uniformidade no padrão das refeições e serviços,
mesmo no caso de equipes operacionais diferentes;

9.6. A Comissão Fiscalizadora e/ou Fiscal do Contrato reserva-se o direito de acompanhar sempre
que  julgar  necessário  todas  as  etapas  da  confecção  dos  cardápios  nas
instalações da contratada.

10. DOS VEGETAIS:

10.1.  Proceder  obrigatoriamente  à  higienização  (limpeza  e  desinfecção)  de  verduras  e
legumes  com  a  utilização  de  produtos  devidamente  registrados  no  Ministério  da
Saúde.

10.2.  Deverá  utilizar  utensílios  e  equipamentos  de  material  adequado,  de  fácil
lavagem e desinfecção, e de uso exclusivo desta área. Adquirir verduras e legumes frescos, de
primeira qualidade e estarem de acordo com a legislação vigente.

10.3.  Os  hortifrutigranjeiros  deverão  ser  recebidos  o  mais  próximo  possível  do
consumo,  selecionados  no  momento  da  entrega  e  armazenados  imediatamente  em
câmara fria, caso sejam utilizados posteriormente.
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11. DAS CARNES:

11.1.  Utilizar  carnes  e  embutidos  de  primeira  qualidade,  sendo  que  a  limpeza  das
peças deverá ser perfeita com remoção de nervuras e demais aparas.

11.2. As carnes deverão obedecer as espessuras e quantidades mínimas estabelecidas no item 24.1.1;

11.3.  Utilizar  as  carnes  destinadas  ao  preparo  do  prato  principal,  em  unidades
padronizadas  tais  como  bifes  e  frango  em  pedaços.  Não  poderão  ser  subdivididas,
devendo ser servidas inteiras e no padrão de peso mínimo estabelecido.

11.4.  Utilizar  para  as  preparações  destinadas  ao  prato  principal,  carnes  com  corte
adequado  e  temperadas  com  a  devida  antecedência  e  guardadas  sob  refrigeração,  até
o  momento  da  cocção.  As  carnes  congeladas  deverão  ser  descongeladas  sob  refrigeração  com
temperatura apropriada para este fim;

11.5. Utilizar para o preparo de Bifes grelhados: patinho, alcatra, coxão mole, contra filé, filé
peito ou  filé de coxa de frango. Utilizar para o preparo de Assados: lagarto, coxão mole, filé de
coxa de frango, sobrecoxa;

11.6.  Utilizar  para  o  preparo  de  Bifes  de  panela  e  bife  a  role:  coxão  duro,  lagarto,
coxão mole, filé de peito frango;

11.7. Utilizar para o preparo de Carne em pedaços ensopada: coxão duro, patinho, acém.

11.8.  Utilizar para o preparo de Almôndegas, quibes, hambúrguer (não  industrializados), carne
moída: acém, patinho, músculo, paleta;

11.9. Garantir que manuseio de carnes e

m geral seja efetuado sobre placa de polietileno capaz de suportar frequentes desinfecções;

11.10.  Os equipamentos e utensílios de trabalho desta área deverão ser de uso exclusivo para
carnes  e  suas  higienizações.  Deverão  estar  sempre  de  acordo  com  os
padrões exigidos pela Vigilância Sanitária;

12. DOS CEREAIS E LEGUMINOSAS:

12.1.  Utilizar  somente  arroz  tipo  I,  extra  longo  e  polido,  conforme  Instrução  Normativa
nº 6, de 16 de fevereiro de 2009 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

12.2.  Utilizar  somente  grãos  de  primeira  qualidade:  feijão  tipo  I,  dos  tipos  carioquinha,
branco, roxinho, rosinha.

13. DO HORÁRIO DE ENTREGA:

13.1. A contratada deverá cumprir os horários estipulados para as entregas das refeições em cada
Unidade de Saúde conforme segue:

Horários

Almoço 11h30 até no máximo às 12h30

Jantar 19h00 até no máximo às 20h00

14. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO:

14.1.  A  execução  deste  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por  representante  da
CONTRATANTE, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93.

14.2.  A  Comissão  de  Fiscalização  e/ou  Fiscal  do  Contrato  efetuarão  a  fiscalização  do
fornecimento,  a  qualquer  instante,  solicitando  à  contratada,  sempre  que  julgar  conveniente,
informações  sobre  o  seu  andamento.  A  contratada  deverá,  então,  prestar  os  esclarecimentos
necessários e comunicar à Comissão Fiscalizadora e/ou Fiscal do Contrato quaisquer fatos ou
anormalidades  que  porventura  possam  prejudicar  o  bom  andamento  ou  o  resultado  final  do
fornecimento;
14.3. A Comissão de Fiscalização e/ou Fiscal do Contrato reservam-se o direito de exercer completa
fiscalização do fornecimento a ser realizado, obrigando-se a contratada a permitir a entrada, a
qualquer hora, de servidores designados por esta Secretaria Municipal de Saúde, nos locais de
armazenamento,  preparo  e  distribuição  de  suas  instalações;
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14.4. No desempenho de suas atividades, é assegurado à Comissão de Fiscalização e/ou Fiscal do
Contrato o direito de verificar e exigir a perfeita execução do contrato em todos os termos e
condições,  inclusive  todas  as  etapas  da  preparação  das  refeições  pela
contratada;

14.5.  A  Comissão  de  Fiscalização  e/ou  Fiscal  terá,  a  qualquer  tempo,  acesso  a  todas  as
dependências dos serviços da Contratada;

14.6. A qualquer tempo, a critério da Comissão de Fiscalização e/ou Fiscal do Contrato, poderá
solicitar  análises  microbiológicas  e  toxicológicas  dos  alimentos,  e  outras  análises  dos
manipuladores e utensílios, devendo a mesma ser providenciada pela contratada, sem ônus adicional
para a instituição;

14.7. A Comissão de Fiscalização e/ou Fiscal do Contrato poderá solicitar listagem de todos os
gêneros alimentícios, descartáveis e materiais de limpeza utilizados pela empresa fornecedora, com
a  indicação  de  seu  fabricante,  ou  produtos,  marca  comercial  e
amostra dos produtos;

14.8.  A  Vigilância  Sanitária,  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  reserva-se  o  direito  de
fiscalizar e tomar as providências legais cabíveis, relacionadas à utilização de alimentos ou
produtos considerados riscos à saúde;

14.9. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a contratada de total
responsabilidade de fornecer o objeto do contrato, com toda cautela e boa técnica.

14.10. Feita à entrega pela futura contratada, o contratante, por intermédio da Comissão de
Recebimento e Fiscalização das Unidades abrangidas pela contratação, verificará a sua conformidade
quanto a qualidade e quantidade dos alimentos fornecidos, para a consequente aceitação/aprovação
dos mesmos de modo a comprovar o atendimento às especificações estabelecidas no cardápio.

14.11.  A  obrigação  do  Município  de  fiscalizar,  não  exime  a  futura  contratada  de  suas
responsabilidades diante dele e de terceiros;

14.12. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os alimentos estejam deteriorados, fora dos
padrões de higiene e qualidade de consumo ou em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte e fica
a contratada obrigada a substituí-los imediatamente, às custas da Contratada, sem prejuízo da
aplicação de penalidades.

14.13. A Fiscalização, após a entrega da alimentação deve ser feita pelo servidor responsável de
cada Unidade de Saúde, verificando se os mesmos estão de acordo com o que fora solicitado, devendo
a unidade de saúde informar mensalmente por meio de relatório quanto ao serviço de alimentação
prestado;

14.14.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

14.15. A contratada deverá estar rigorosamente registrada e sem débitos com o Conselho Regional de
Nutrição e apta a servir refeições balanceadas, dentro dos patrões nutricionais e higiênicos;

14.16. O responsável técnico da empresa, deverá fazer visitas regularmente nos locais que devem
ser  servidas  as  refeições,  reportando-se  a  chefia  local,  coletando  informações  e  sugestões,
visando a melhoria da execução dos serviços;

15. DA SUBCONTRATAÇÃO:

15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

16.1.  A empresa para habilitar-se no procedimento licitatório deverá apresentar os seguintes
documentos que comprovem sua qualificação técnica:

161.1. Alvará de Funcionamento da Saúde, expedido pela Vigilância Sanitária;

16.1.2. Certidão de Registro da Empresa junto ao Conselho Regional de Nutrição, que comprove a
inscrição da empresa e do responsável técnico (nutricionista) perante o respectivo órgão, com a
indicação do objeto social compatível com o objeto da licitação;
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16.1.3.  A licitante deverá apresentar Declaração de Atendimento ao Regulamento Técnico de Boas
Práticas para Serviços de Alimentação, estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– ANGEVISA, através da Resolução – RDC n. 216, de 15 de setembro de 2004, sendo que a veracidade
das informações prestadas através dessa declaração serão submetidas à verificação por parte da
administração, mediante diligência ao local de preparo dos alimentos. No caso de a diligência
constatar  o  não  atendimento  dos  requisitos  estabelecidos  na  declaração,  a  licitante  será
inabilitada e sujeitar-se-á à aplicação das penalidades estabelecidas para emissão de declaração
falsa;

16.1.4. Atestado de capacidade técnica expedida por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado
que demonstre a capacidade e aptidão da licitante para desempenho da atividade pertinente e
compatível com o objeto a ser licitado;

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

17.1. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários ao fiel cumprimento do contrato que
venham a ser solicitados;

17.2.  Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com as disposições
editalícias e contratuais;

17.3.  Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que forem executados e/ou entregues de forma
diversa da especificada nesta Minuta de Termo de Referência;

17.4. Acompanhar e fiscalizar os serviços através da Comissão de Fiscalização e/ou Fiscal do
Contrato e aplicar punições, quando for o caso, de forma prevista neste termo de referência em
desfavor da contratada sempre que esta der causa, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis ao
caso concreto, inclusive danos causados aos usuários dos serviços, em virtude da má execução
destes, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior;

17.5. Notificar a contratada por escrito sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas
na execução dos serviços;

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

17.7. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

18.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes,
bem como as previstas nesta Minuta de Termo de Referência, são ainda obrigações da Contratada:

18.1.1.  Entregar os alimentos em transporte exclusivo e apropriado que atenda o disposto na
Legislação de alimentos, conforme estabelece a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e
do Ministério da Saúde (MS);

18.1.2. Efetuar o transporte de acordo com o disposto no Decreto nº 11.768 de 26 de Agosto de 2010
que trata do transporte e distribuição de alimentos para consumo humano, e dá outras providências.

18.1.3. Preparar a alimentação com produtos comprovadamente de primeira qualidade, dentro do prazo
de validade, fresco,  in-natura, de acordo com as resoluções de vigilância sanitária, código de
defesa ao consumidor, Resolução – RDC (ANVISA) Nº 216, de 15/09/2004 e demais normas pertinentes,
condições  estas  extensivas  aos  fornecedores  que  abastecerão  a  futura  contratada.  Caso  a
CONTRATANTE detecte qualquer irregularidade exigirá a imediata substituição dos alimentos;

18.1.4.  Executar o fornecimento, nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo
fiel cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de responsabilização e rescisão contratual,
pelo seu descumprimento;

18.1.5. Responsabilizar-se por qualquer dano eventualmente causado a usuários dos serviços, bem
como  a  terceiros,  por  ocasião  da  execução  dos  mesmos,  tais  como:  ingestão  de  alimentos  de
qualidade  duvidosa,  estragados,  fora  do  prazo  de
validade, acidentes durante o transporte dos alimentos, etc, sem ônus para a CONTRATANTE. Responde
ainda a contratada por quaisquer danos pessoais e/ou materiais que seus empregados ou prepostos
causarem as Unidades Solicitantes;

45                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail
Janim

mailto:pregoes.sml@gmail


Processo n.º 08.0266/2016

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

______________________________________________________________________________________________
18.1.6.  Manter  as  instalações  físicas  em  perfeitas  condições  de  higiene,  assegurando  a
Administração, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar as instalações e/ou solicitar vistoria da
Vigilância Sanitária;

18.1.7. Garantir a qualidade dos serviços prestados, respondendo, na forma da Lei, por quaisquer
danos decorrentes da má execução do objeto contratual;

18.1.8.  Realizar atendimento de segunda a domingo, e, para atender o serviço, deverá possuir
funcionários  efetivos,  devidamente  registrados  em  carteiras,  incluindo  um  profissional
Nutricionista com o devido registro no Conselho de Nutrição;

18.1.9.  Manter, às suas expensas, no mínimo 1 (um) funcionário durante todo o período em que
estiverem sendo servidas as refeições nas linhas de servir;

18.1.10. Não subcontratar em parte ou no todo o contrato oriundo destes serviços.

18.1.11.  Enviar a documentação de liquidação de fatura para fins de pagamento, sendo isso, de
inteira responsabilidade da futura contratada;

18.1.12. Selecionar, contratar e capacitar o pessoal que prestará os serviços;

18.1.13. Responsabilizar-se  pelo  pagamento  de  seus  funcionários,  prestadores  de  serviços  e
fornecedores e ainda, por todos os encargos incidentes sobre a remuneração, observando as leis
trabalhistas,  previdenciárias,  assistenciais  e  sindicais  sendo  considerado,  como  única
empregadora, sem que haja vínculo de solidariedade empregatício deste Município;

18.1.14.  Fornecer  e  manter  as  suas  expensas,  todos  os  materiais  de  proteção  e  segurança
indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em quantidades compatíveis com o
número de funcionários que atuarão na execução dos serviços;

18.1.15. A contratada garantirá a boa qualidade, assepsia e integridade dos alimentos durante o
deslocamento até a entrega;

18.1.16. O (s) Alimento (s) a serem adquiridos devem ser aqueles que constam no cardápio sugerido,
atendendo  aos  padrões  de  identificação  e  qualidade  dispostos  na  legislação  de  alimentos,
estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde
(MS);

18.1.17.  Não serão admitidos, para efeito de recebimento, itens que estejam em desacordo ou
conflitante com quaisquer especificações prescritas nesta Minuta de Termo de Referência e em
desconformidade com os anexos da mesma;

18.1.18. Permitir e assegurar à CONTRATADA o direito irrestrito de fiscalizar, sustar, recusar,
mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as especificações;

18.1.19. Prestar à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, todos os esclarecimentos necessários à
execução dos serviços;

18.1.20.  Responsabilizar-se-á perante a contratante pela qualidade dos produtos oferecidos nas
refeições;

18.1.21. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pela Comissão de Fiscalização e/ou fiscal do contrato, os serviços efetuados em que
se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou  dos  materiais
empregados;

18.1.22. 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 n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos
à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

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

18.1.24. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

18.1.25.  Apresentar  à Contratante,  quando for  o caso,  a relação  nominal dos  empregados que
adentrarão as Unidades de Saúde para a execução do serviço;
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18.1.26.  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Contratante;

18.1.27. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;

18.1.28.  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;

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

19. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE:

19.1. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

19.1.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, contados a partirda data de publicação no
DOM – Diário Oficial do Município de Porto Velho, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, até o limite de 60 meses desde que presentes a obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração, atestadas expressamente pelo setor competente, nos termos do
inciso II, do art. 57, da Lei  N°. 8.666/93;

19.2. DO REAJUSTE:

19.2.1. Visando adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pelo
contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, em conformidade com o Artigo 2° da Lei
n°.  10.192/2001, contado  na  forma  apresentada  a  seguir,  o  valor  consignado  poderá  sofrer
atualização, competindo ao contratado justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando
memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação do contratante;

19.2.2. O interregno mínimo para concessão de reajuste será contado a partir da data limite para
apresentação das propostas constantes do Edital de licitação, aplicando-se a variação anual do
Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice
que vier a substituí-lo.

a) O prazo para o CONTRATADO solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação contratual, ou
da sua extinção;

b) Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrerá a preclusão do direito;

c) Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser
pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data de apresentação
da proposta;

d) Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível ao CONTRATANTE ou ao
CONTRATADO  proceder  aos  cálculos  devidos,  deverá  ser  inserida  cláusula  no  termo  aditivo  de
prorrogação para resguardar o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusão;

e) Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas observando-
se o seguinte:

I – a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade
para concessão das próximas repactuações futuras;

20.  DOS  EQUIPAMENTOS  E  MATERIAIS  QUE  DEVEM  SER  FORNECIDOS:

20.1. Deverão ser fornecidos os equipamentos e materiais conforme abaixo:

ORDEMORDEM UNIDADE DE SAÚDEUNIDADE DE SAÚDE DESCRIÇÃODESCRIÇÃO

01 P. A. Drª Ana Adelaide
Buffet  quente  e  frio  com  dez  cubas,
refresqueiras,  copos  descartáveis  200  ml,
guardanapos descartáveis e garrafa térmica
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02 P. A. José Adelino da  Silva
Buffet  quente  e  frio  com  dez  cubas,
refresqueiras,  copos  descartáveis  200  ml,
guardanapos descartáveis e garrafa térmica

03 UPA Zona Leste
Buffet  quente  e  frio  com  dez  cubas,
refresqueiras,  copos  descartáveis  200  ml,
guardanapos descartáveis e garrafa térmica

04 Upa Zona Sul
Buffet  quente  e  frio  com  dez  cubas,
refresqueiras,  copos  descartáveis  200  ml,
guardanapos descartáveis e garrafa térmica

05 SAMU Porto Velho 
Buffet  quente  e  frio  com  dez  cubas,
refresqueiras,  copos  descartáveis  200  ml,
guardanapos descartáveis e garrafa térmica

06 P.A. Jacy Paraná
Buffet  quente  e  frio  com  dez  cubas,
refresqueiras,  copos  descartáveis  200  ml,
guardanapos descartáveis e garrafa térmica

21.  PESOS MÍNIMOS DAS PORÇÕES SERVIDAS:

21.1.  As porções de alimentos a serem servidas nas refeições deverão obedecer às quantidades
mínimas estipuladas.

21.2. Deverá ser fornecido a quantidade de alimentos estipulados por refeição – Peso Bruto "per
capita" conforme valor calórico total de acordo com o padrão de gramagem mínima. De acordo com a
preparação  a  que  se  destinam,  deverão  ser  utilizados  os
seguintes per capitas:

ALIMENTOALIMENTO PADRÃO DE GRAMAGEM MÍNIMAPADRÃO DE GRAMAGEM MÍNIMA QTD. POR FUNCIONÁRIOQTD. POR FUNCIONÁRIO

Almoço e jantar

Prato principal 170 g 1

Arroz 70 g 1

Feijão 30 g 1

Guarnição 70 g 1

Salada  Crua  ou
Cozida

20 g 1

Farofa 10 g 1

Suco  de  polpa  de
frutas 200 ml 1

22. COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES:

22.1. ALMOÇO:

a) Arroz e feijão;
b) Prato principal (carne bovina, frango, peixe, vísceras, carne suína);
c) Guarnição (legume/verdura/massa/preparação à base de farinhas);
d) Salada (folha/legume);
e) Farofa;
f) Suco de polpa de frutas.

22.2. JANTAR:

a) Arroz e feijão;
b) Prato principal (carne bovina, frango, peixe, vísceras, carne suína);
c) Guarnição (legume/verdura/massa/preparação à base de farinhas);
d) Salada (folha/legume);
e) Farofa;
f) Suco de polpa de frutas.
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23. CALORIAS MÍNIMAS E DISTRIBUIÇÃO DOS MACRONUTRIENTES POR REFEIÇÃO:

23.1. As refeições deverão obedecer as calorias mínimas e os macronutrientes conforme abaixo:

REFEIÇÃOREFEIÇÃO CALORIAS MÍNIMASCALORIAS MÍNIMAS DISTRIBUIÇÃO DOS MACRONUTRIENTESDISTRIBUIÇÃO DOS MACRONUTRIENTES

Almoço 1.400 50% a 60% de carboidratos. 10% a 15% de proteínas e
25% a 30% de lipidios

Jantar 1.400 50% a 60% de carboidratos. 10% a 15% de proteínas e
25% a 30% de lipidios

24.  TABELA  DE  GÊNEROS,  QUANTIDADES  DOS  ALIMENTOS  E  TIPOS  DE
PREPARAÇÕES:

24.1. Almoço e Jantar:

24.1.1. Todos os tipos de alimentos/preparações devem constar no cardápio no almoço e no jantar
conforme abaixo:

Alimentos/PreparaçõesAlimentos/Preparações Quantidade  porQuantidade  por
servidorservidor Frequência MínimaFrequência Mínima

Peixes:  panga,  surubim,
filhote ou dourado 170 g 01 vez por semana

Carne  bovina  de  primeira.
(OBS:  não  serão  utilizadas
carnes bovinas com osso)

170 g 01 vez por semana

Carne  bovina  de  segunda
(OBS:  não  serão  utilizadas
carnes bovinas com osso)

170 g 02 vezes por semana

Frango:  coxa,  sobrecoxa  ou
peito

220 g 01 vez por semana

Vísceras:  Fígado,  coração,
lingua, dobradinha 170 g 01 vez por semana

Carne suína: Pernil 220 g 01 vez por semana

24.1.2. Os peixes deverão ser servidos em postas de filé;

24.1.3. As carnes deverão obedecer os padrões estabelecidos no item 11.

24.1.4. O frango deverá ser servido sem a pele;

24.1.5. A carne suína poderá ser servida assada ou em feijoada.

25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

25.1. As despesas com o objeto desta contratação serão custeadas com recursos oriundos da seguinte
Dotação  Orçamentária,  Programa  de  Trabalho  e  Elemento  de  Despesas,  também  explicitados  e
constantes da respectiva Nota de Empenho:

Projeto AtividadeProjeto Atividade

08.31.10.302.267.2.278 Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento - UPA

08.31.10.302.261.2.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU

Elemento de despesa: 4.4.90.39 - serviço
Fonte de Recursos:  01.07 – Recurdo do Tesouro – Transferência de Recursos do Sistema Único de
Saúde – SUS.

26. DO PAGAMENTO:

26.1. O pagamento será efetuado mensalmente mediante apresentação da nota fiscal e/ ou fatura pela
contratada, com o quantitativo de alimentação pronta (unid.) no período, devidamente atestadas
pela Administração, por servidor especialmente designado pela autoridade competente e/ ou pelo
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Diretor da Unidade, que coordene a Unidade de Saúde,  conforme disposto nos art. 73 da Lei nº
8.666, de 1993;

26.2.  Após o recebimento da referido prestação de serviço, objeto dessa contratação,o processo
será instruído com a respectiva Nota Fiscal/ Fatura, devidamente certificada pelo setor competente
com o registro de despesa devidamente liquidada e encaminhada para a SEMUSA;

26.3. A  Contratada  deverá  emitir  a  fatura/nota  fiscal  em  nome  da Prefeitura do Município
de Porto Velho - Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA  – CNPJ nº 05.903.125/0001-45. Endereço:
Pça. Pe. João Nicoletti, n° 826, Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP: 76.801-066;

26.4. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE, será de até 10
(dez) dias úteis, contados da data de sua apresentação.

26.5. O  descumprimento  das  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias  e  as  relativas  ao  FGTS
ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis;

26.6. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação da
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

26.7. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a seu critério,
poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar
indevida;

26.8. Ocorrendo erro no documento da cobrança, caso a Administração opte por devolver, o pagamento
será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento
a ser contado a partir de data da reapresentação do mesmo;

26.9. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de
atendimento das condições contratuais;

26.10. A  administração  não  pagará,  sem  que  tenha  autorização  prévia  e  formalmente,  nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições
financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão;

26.11. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade;

26.12.  A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os
pagamentos à CONTRATADA, sendo condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a
apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Certidão Negativa da Receita Federal e Certidão
Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (Lei 12.440), podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos;

26.13.  A Nota Fiscal deverá indicar o número da Nota de Empenho correspondente, os números da
Conta Corrente, Agência e Banco para emissão da respectiva Ordem Bancária de Pagamento;

27. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:

27.1.  Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente contratação, serão
aplicadas as penalidades previstas no Art. 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla
defesa e o contraditório:

I. advertência;
II. multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III. suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV. 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 o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.

27.2.  No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto licitado, será aplicável à
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;
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27.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto Velho poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93,
conforme enseje a situação, ficando estabelecido que havendo penalidade que culmine na aplicação
de multas estas serão no importe de até 10% do valor contratual, no caso de inexecução total, ou
até 10% do valor inadimplido, na hipótese de inexecução parcial;

27.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no
todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o
contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de
outras sanções contratuais;

27.5.  Suspensão  do  direito  de  participar  em  licitações/contratos  de  qualquer  órgão  da
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA,
ocorrer a suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município
de Porto Velho, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade;

27.6. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia
do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo;

27.7. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da entrega dos serviços, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior;

27.8.  Da  sanção  aplicada  caberá  recurso,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  da
notificação à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento
do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei 8.666/93;

27.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Fornecedores do
Município  de  Porto  Velho-RO,  e  no  caso  de  suspensão  de  licitar,  o  licitante  deverá  ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e seus anexos e
demais cominações legais.

28.  DO RECEBIMENTO:

28.1.  No  recebimento  e  aceitação  dos  serviços  será  observado,  no  que
couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

28.2.  O  recebimento  e  aceitação  do  objeto  desta  contratação  seguirão  as  seguintes
condições:

a) O recebimento da alimentação deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela
aceitação dos serviços;

b) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a
matrícula  e  assinatura  do  servidor  ou  membro  da  comissão  da  Contratante  responsável  pelo
recebimento;

c) O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento
definitivo;
d) Constatada irregularidades no objeto contratual, a Secretaria Municipal de Saúde poderá:

1) determinar  sua  complementação  ou  rescindir  a  contratação,  sem  prejuízo  das  penalidades
cabíveis, se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes;

2) rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis, se disser respeito à especificação;

e) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias
consecutivos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela
Administração;

28.3.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações  constantes  nesta  Minuta  de  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela Comissão de Fiscalização e/ou fiscal do
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades;

28.4.  Os  serviços  serão  recebidos  definitivamente  por  servidor  ou  comissão  designada  pela
autoridade  competente  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  serviço  executado  e
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materiais empregados,  mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93;

28.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento  definitivo  no  dia  do
esgotamento do prazo.

28.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto NÃO EXCLUI a responsabilidade da Contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

29. DA ENTREGA:

29.1. A entrega da alimentação ocorrerá a partir do prazo de 24 (vinte quatro) horas, a contar do
recebimento da Nota de Empenho;

29.2. A alimentação pronta deverá ser entregue nas Unidades de Saúde conforme abaixo:

UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇOS

P.A. Drª Ana Adelaide Rua Padre Chiquinho, nº 1060, Bairro pedrinhas

P.A. José Adelino da Silva Rua Oreon, nº 11646, Bairro Ulysses Guimarães

UPA Zona Sul Av. Mamoré, S/N, Bairro Tancredo Neves

UPA Zona Leste Rua Urtiga Vermelha, S/N, Bairro Cohab Floresta

SAMU Porto Velho R. Antônio Lourenço Pereira Lima, nº 2276, Bairro Embratel

P.A. Jaci-paraná Rua José Salem, nº 2001, Bairro Centro (Jaci-paraná)

30. GARANTIA CONTRATUAL:

30.1.  Em caso de contratação a empresa detentora do registro deverá, antes da assinatura do
contrato, prestar garantia de 5% (cinco por cento) sobre o respectivo valor, podendo optar por uma
das modalidades previstas no art. 56, § 1º da Lei n. 8.666/93;

30.2.  A garantia de que trata a alínea anterior responderá pelo inadimplemento das condições
contratuais, danos ou prejuízos causados à Secretaria Municipal de Saúde e pelas eventuais multas
ou penalidades aplicadas;

30.3. A garantia será devolvida após o encerramento do contrato, ou ainda na ocorrência de outras
hipóteses de extinção contratual previstas em lei, condicionada à comprovação pela CONTRATADA, da
inexistência de débitos trabalhistas em relação aos empregados que atuaram na execução do objeto
contratado;

31. SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA:

31.1. Em caso de inadimplência na execução do contrato, a CONTRATADA ficará sujeita as sanções
previstas na Lei 8.666/93.

32. RESCISÃO CONTRATUAL:

32.1. Poderão ser motivos de rescisão contratual, as hipóteses descritas no Art. 77 e 78 da lei
8.666/93, podendo a mesma ser unilateral amigável ou judicial, nos termos e condições do Art.79 da
referida lei.

32.2. A empresa CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão dos Art. 77
à 80 da lei 8.666/93.

33. REPACTUAÇÃO:

34.1. Os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis nos 12 (doze) primeiros meses, a contar da
data do orçamento a que a proposta se referir, sendo permitida, após esse prazo, a repactuação
desde que  seja observado  o interregno  mínimo de  um ano,  mediante demonstração  analítica da
variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente formalizada e justificada.

33.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado da data limite
para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório para os insumos e da  data
do  acordo,  convenção  ou  dissídio  coletivo  de  trabalho  ou equivalente,  vigente  à  época
da  apresentação  da  proposta,  para  a  variação  dos  custos decorrentes da mão de obra e
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estiver vinculada às datas-bases destes  instrumentos, na forma do  parágrafo  3º  do  artigo  37
da  IN  2,  alterada  pelas  IN’s  03,  04  e  05/2009  do MPOG, combinado  com  o  artigo  38  da
mesma  Instrução  Normativa,  incorporada  das  alterações retromencionadas.

33.3. Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato
gerador que deu ensejo à última repactuação.

33.4. As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de demonstração
analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de
preços ou do novo acordo, convenção coletiva ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação,
conforme  for  a  variação  de  custos  objeto  da repactuação.

33.5. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta
inicial,  exceto  quando  se  tornarem  obrigatórios  por  força  de  instrumento  legal,  sentença
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

33.6.  Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante a comprovação
pela Contratada do aumento dos custos, considerando-se:

I - Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 
II - As particularidades do contrato em vigência; 
III - A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 
IV -  Indicadores  setoriais,  tabelas  de  fabricantes,  valores  oficiais  de  referência,  tarifas
públicas ou outros equivalentes; 
V - A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.  

33.7.  Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

I - A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 
II- Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade
para concessão das próximas repactuações;  
III- Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver
revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou
sentença  normativa,  contemplar data de vigência  retroativa, podendo  esta  ser considerada para
efeito  de  compensação  do  pagamento  devido,  assim  como  para  a  contagem  da  anualidade  em
repactuações futuras; 
IV- Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 

33.8.  A  repactuação  contratual  deverá  ser  pleiteada  até  a  data  da  prorrogação  contratual
subseqüente ao  acordo, convenção  ou dissídio  coletivo, sob  pena de  preclusão do  direito da
contratada de repactuar.

33.9. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenção  do  equilíbrio  econômico  dos  contratos  com  base  no disposto no art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

33.10.  O  descumprimento  total  ou  parcial  das  responsabilidades  assumidas  pela  Contratada,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação, pela
Contratante, de sanções administrativas constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de
21/06/93,  podendo  culminar  em  rescisão  contratual,  conforme  disposto  nos artigos 77 e 78
da Lei nº. 8.666, de 1993 e artigo 34-A e seu parágrafo único da IN 02/2009 e suas alterações.

34. DOS ANEXOS:

34.1. É parte integrante deste Termo de Referência os seguinte Anexos:
34.1.1. Anexo I – Especificações Técnica do Objeto  
34.1.2. Anexo II – Sugestão de Cardápio Semanal 
34.1.3. Anexo III – Planilha de custo PER CAPITA
34.1.4. Anexo IV – Planilha de Custos e Formação de Preços (Modelo)

SAIMON CAVALCANTE DE ARAÚJO
Diretor do Departamento de Média e Alta Complexidade - DEMAC
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Na Forma do que dispõe o Artigo 7° do Paragráfo 2° e Inciso I, II E III da Lei n° 8.666/93, 
aprovo, declaro e dou fé na presente Monuta de Termo de Referência e Anexos.

Aprovo em:___/____/_______.

_______________________________________
ORLANDO JOSÉ DE SOUZA RAMIRES
Secretario Municipal de Saúde – SEMUSA/PVH/RO
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ANEXO I DO PROJETO BÁSICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

LOTE I

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE QTDA
TOTAL

 QTDA ACRESCIDA
DE 10% MARGEM DE

SEGURANÇA

VALOR
UNITÁRIO

MENSAL(R$)

VALOR TOTAL
ANUAL (12)
MESES (R$)

01

Contratação de  empresa
especializada  na
prestação  de  serviços
de  fornecimento  de
refeições  preparadas,
almoço  e  jantar,  a
serem servidas por meio
de  sistema  "self-
service"  para
atendimento  de
servidores
plantonistas, ficando a
cargo  da  contratada  o
preparo,  transporte  e
entrega da  alimentação
pronta,  com
fornecimento de mão de
obra  especializada,
gêneros  alimentícios,
materiais  e
equipamentos,  pelo
período  de  12  meses,
podendo ser prorrogado,
para  atender  as
necessidades da Unidaes
abaixo relacionadas:

UPA  Zona
Sul

23040

UPA  Zona
Leste

27.720

P.A.  Drª.
Ana
Adelaide

12.960

P.A.  José
Adelino da
Silva

19.080

SAMU Porto
Velho.

10.800

REFEIÇÃO 93.600 102.960

VALOR TOTAL (R$)
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LOTE II

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNIDADE QTDA  TOTAL  QTDA ACRESCIDA
DE 10% MARGEM
DE SEGURANÇA

VALOR
UNITÁRIO
MENSAL(R$)

VALOR TOTAL
ANUAL (12)
MESES (R$)

1

Contratação  de  empresa
especializada  na
prestação de serviços de
fornecimento de refeições
preparadas,  almoço  e
jantar, a serem servidas
por  meio  de  sistema
"self-service"  para
atendimento de servidores
plantonistas,  ficando  a
cargo  da  contratada  o
preparo,  transporte  e
entrega  da  alimentação
pronta,  com  fornecimento
de  mão  de  obra
especializada,  gêneros
alimentícios, materiais e
equipamentos,  pelo
período  de  12  meses,
podendo  ser  prorrogado,
para  atender  as
necessidades  da  Unidaes
abaixo relacionadas:

Pronto
Atendimento
Jacy Paraná

12.600

Refeição 12.600 13.860

Valor total (R$)
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ANEXO II DO PROJETO BÁSICO

SUGESTÃO DE CARDÁPIO
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ANEXO III DO PROJETO BÁSICO

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO SEGUNDA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

FEIJÃO

Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,010

Sal Kg 0,001

FAROFA

Farinha de mandioca Kg 0,100

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,010

FRANGO ASSADO

Frango Kg 0,200

Óleo Lt 0,005

Sal Kg 0,001

BIFE AO MOLHO

Alcatra Kg 0,200

Cebola Kg 0,020

Alho Kg 0,010

Massa de tomate Kg 0,020

Cheiro verde Kg 0,001

Óleo Lt 0,003

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Beterraba cozida Kg 0,100

Sal Kg 0,002

Óleo Lt 0,002

SUCO DE CAJÁ

Polpa de cajá Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM
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PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO TERÇA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

FEIJÃO

Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,001

MACARRÃO COM SARDINHA

Macarrão espaguete Kg 0,100

Alho Kg 0,020

Óleo Lt 0,005

Cheiro verde Kg 0,010

Sardinha Kg 0,020

Sal Kg 0,001

BOLO DE CARNE

Coxão mole Kg 0,200

Farinha de trigo Kg 0,015

Cheiro verde Kg 0,020

Cebola Kg 0,020

Óleo Kg 0,004

Sal Kg 0,002

FRANGO GRELHADO AO MOLHO

Peito de Frango Kg 0,200

Creme de leite Kg 0,010

Leite integral Lt 0,010

Maisena Kg 0,010

Óleo Lt 0,005

Sal Kg 0,001

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Cenoura cozida Kg 0,050

Batata cozida Kg 0,050

Sal Kg 0,002

Óleo Lt 0,002

SUCO DE ACEROLA

Polpa de acerola Kg 0,100

Acúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM
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PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO QUARTA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

FEIJÃO

Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,001

PURÊ DE BATATAS

Batata Kg 0,100

Leite integral Lt 0,050

Margarina Lt 0,010

Cheiro verde Kg 0,010

Sal Kg 0,001

FRANGO  EM CUBOS

Peito de Frango Kg 0,200

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,001

Alho Kg 0,001

Cebola Kg 0,020

ASSADO RECHEADO COM CENOURA

Coxão duro Kg 0,200

Cenoura cozida Kg 0,050

Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,005

Cebola Kg 0,010

Cheiro verde Kg 0,001

Sal Kg 0,001

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Acelga Kg 0,050

Pepino Kg 0,020

Óleo Kg 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE CUPUAÇU

Polpa de cupuaçu Kg 0,100

Açucar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO QUINTA-FEIRA
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PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

FEIJÃO

Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,001

FEIJÃO TROPEIRO

Feijão Kg 0,200

Farinha de mandioca Kg 0,050

Calabresa Kg 0,020

Bacon Kg 0,010

Ovos cozidos Unid 0,001

Cebola Kg 0,010

Alho Kg 0,005

Cheiro verde Kg 0,001

Sal Kg 0,001

CARNE EM CUBOS

Alcatra Kg 0,200

Alho Kg 0,005

Cebola Kg 0,020

Óleo Lt 0,003

GALINHA PICANTE

Frango desfiado Kg 0,200

Milho verde Kg 0,020

Ervilha Kg 0,020

Azeitona Kg 0,010

Alho Kg 0,002

Sal Kg 0,001

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Acelga Kg 0,050

Pepino Lt 0,020

Óleo Kg 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE MARACUJÁ

Polpa de Maracujá Kg 0,100

Acúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM
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PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO SEXTA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

FEIJÃO

Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,001

PIRÃO

Farinha de mandioca Kg 0,080

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,010

Azeite de dendê Lt 0,005

BIFE GRALHADO

Alcatra Kg 0,200

Alho Kg 0,002

Cebola Kg 0,020

Óleo Lt 0,003

Sal Kg 0,001

PEIXE COZIDO

Filé de dourado Kg 0,250

Batata Kg 0,030

Cenoura Kg 0,030

Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,005

Cebola Kg 0,010

Cheiro Verde Kg 0,005

Sal Kg 0,001

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Chuchu cozido Kg 0,100

Berraba cozida Kg 0,002

Sal Kg 0,002

Óleo Lt 0,050

SUCO DE GOIABA

Polpa de goiaba Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO SÁBADO

62                                                              Superintendência Municipal de Licitações – SML 
Endereço: Av. Calama, nº 2508, Bairro Liberdade 

CEP: 76.803-884; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail
Janim

mailto:pregoes.sml@gmail


Processo n.º 08.0266/2016

Fl.____________________

Visto__________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

______________________________________________________________________________________________
PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

FEIJÃO

Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,001

MACARRÃO ALHO E ÓLEO

Macarrão espaguete Kg 0,100

Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,001

Cheiro Verde Kg 0,001

Sal Kg 0,001

FRANGO NO MOLHO BRANCO

Frango Kg 0,200

Creme de leite Kg 0,010

Maizena Kg 0,010

Leite integral Lt 0,010

Batata cozida Kg 0,100

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

ISCA DE CARNE

Alcatra Kg 0,200

Alho Kg 0,005

Cebola Kg 0,020

Óleo Lt 0,003

SALADA

Acelga Kg 0,050

Cenoura ralada Kg 0,050

TABULE

Tomate Kg 0,030

Cebola Kg 0,010

Pepino Kg 0,010

Trigo para quibe Kg 0,020

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE ACEROLA

Polpa de acerola Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM
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PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – ALMOÇO DOMINGO

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

FEIJÃO

Feijão Kg 0,200

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,001

CREME DE MILHO

Milho verde Kg 0,080

Leite Lt 0,100

Sal Kg 0,001

Cheiro verde Kg 0,001

PANQUECA DE CARNE MOÍDA

Patinho Kg 0,200

Farinha de trigo Kg 0,100

Ovos Unid 0,001

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,001

Alho Kg 0,002

Cheiro verde Kg 0,001

Cebola Kg 0,010

FRANGO GRELHADO

Peito de frango Kg 0,200

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,001

Alho Kg 0,001

Cebola Kg 0,020

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Repolho refogado Kg 0,050

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE CUPUAÇU

Polpa de cupucaçu Kg 0,100

Açucar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM
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PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR SEGUNDA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

PIRÃO

Farinha de mandioca Kg 0,080

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,010

Azeite de dendê Lt 0,005

COZIDÃO COM LEGUMES

Coxão mole Kg 0,200

Batata Kg 0,030

Cenoura Kg 0,030

Chuchu Kg 0,030

Quiabo Kg 0,020

Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,005

Cebola Kg 0,010

Cheiro verde Kg 0,005

Sal Kg 0,001

FRANGO GRELHADO

Peito de frango Kg 0,200

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,001

Alho Kg 0,001

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Cenoura cozida Kg 0,050

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE ACEROLA

Polpa de acerola Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR TERÇA-FEIRA
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PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

BATATA DOURADA

Batata Kg 0,100

Margarina Kg 0,010

Cheiro verde Lt 0,010

Sal Kg 0,001

STROGONOFF DE CARNE

Coxão Mole Kg 0,200

Catchup Kg 0,010

Creme de leite Kg 0,010

Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,004

Cebola Kg 0,010

Sal Kg 0,002

FRANGO ASSADO

Frango Kg 0,250

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,015

Alho Kg 0,002

Cebola Kg 0,010

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Chuchu cozido Kg 0,050

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE CAJÁ

Polpa de cajá Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR QUARTA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150
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Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

LEGUMES SAUTÉ

Batata Kg 0,050

Cenoura Kg 0,050

Chuchu cozido Kg 0,050

Abóbora cabotiá Kg 0,050

Sal Kg 0,001

Cheiro verde Kg 0,001

BIFE ACEBOLADO

Alcatra Kg 0,200

Alho Kg 0,002

Cebola Kg 0,050

Óleo Lt 0,003

Sal Kg 0,001

FRANGO AO MOLHO BRANCO

Frango Kg 0,250

Creme de leite Kg 0,010

Maizena Kg 0,010

Leite integral Lt 0,010

Milho verde Kg 0,020

Ervilha Kg 0,020

Azeitona Kg 0,010

Alho Kg 0,002

Sal Kg 0,001

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE CUPUAÇU

Polpa de cupuaçu Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR QUINTA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010
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Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

POLENTA AO SUCO

Milharina Kg 0,060

Massa de tomate Kg 0,010

Cheiro verde Kg 0,001

Sal Kg 0,001

FRANGO AO MOLHO

Frango Kg 0,200

Alho Kg 0,002

Cebola Kg 0,010

Extrato de tomate Kg 0,020

Sal Kg 0,001

CARNE MOÍDA COM LEGUMES

Coxão mole Kg 0,200

Azeitona Kg 0,015

Batata Kg 0,020

Cebola Kg 0,020

Óleo Lt 0,004

Sal Kg 0,002

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Beterraba cozida Kg 0,070

Sal Kg 0,001

SUCO DE GOIABA

Polpa de Goiaba Kg 0,100

Açucar Kg 0,015

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR SEXTA-FEIRA

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

FAROFA DE BANANA

Farinha de mandioca Kg 0,080
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Banana comprida Kg 0,030

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,010

FRANGO DESFIADO

Frango Kg 0,200

Milho verde Kg 0,020

Ervilha Kg 0,020

Azeitona Kg 0,010

Alho Kg 0,002

Sal Kg 0,001

CARNE ASSADA NO FORNO

Coxão duro Kg 0,200

Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,005

Cebola Kg 0,001

Cheiro verde Kg 0,001

Sal Kg 0,001

Abóbora Kg 0,050

Cheiro verde Kg 0,001

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Cenoura cozida Kg 0,070

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE MARACUJÁ

Polpa de maracujá Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL GERAL

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR SÁBADO

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

VATAPÁ

Pão dormido Kg 0,200

Sal Kg 0,001
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Óleo Lt 0,010

Leite de coco Lt 0,020

Azeite de dendê Lt 0,005

CARNE EM CUBOS COM MANDIOCA E ABOBRINHA

Alcatra Kg 0,250

Mandioca Kg 0,050

Abobrinha Kg 0,050

Cebola Kg 0,020

Óleo Lt 0,003

Sal Kg 0,001

FRANGO ASSADO

Frango Kg 0,250

Sal Kg 0,001

Óleo Lt 0,015

Alho Kg 0,002

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Óleo Kg 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE CAJÁ

Polpa de cajá Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM

PLANILHA DE CUSTO PER CAPITA – JANTAR DOMINGO

PRODUTOS DO CARDÁPIO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ARROZ

Arroz Kg 0,150

Alho Kg 0,010

Óleo Lt 0,001

Cebola Kg 0,020

Sal Kg 0,002

PURÊ DE BATATA

Batata Kg 0,100

Leite integral Lt 0,050

Margarina Kg 0,010

Cheiro verde Kg 0,010

Sal Kg 0,001

FRANGO GUISADO COM BATATA

Frango Kg 0,200
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Batata cozida Kg 0,100

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

BIFE A ROLÊ

Alcatra Kg 0,200

Bacon Kg 0,030

Cenoura Kg 0,030

Alho Kg 0,002

Óleo Lt 0,005

Cebola Kg 0,001

Sal Kg 0,002

Batata Kg 0,030

SALADA

Alface Kg 0,050

Tomate Kg 0,050

Óleo Lt 0,001

Sal Kg 0,001

SUCO DE CAJÁ

Polpa de cajá Kg 0,100

Açúcar Kg 0,020

Água mineral Lt 0,200

TOTAL DO ITEM
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ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 
_________________________________(Identificação completa do representante da
licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de
______________________  (identificação  completa  da  licitante)  doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no subitem _______(completar) do
Edital _____________(completar com identificação do Edital), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a)  A  proposta  apresentada  para  participar  da
_______________________(identificação da Licitação) foi elaborada de maneira
independente pelo ______________________ (Licitante) e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
_____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio ou pessoa;
(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da
_____________ (identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou
recebida  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação da Licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão
de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação  da  Licitação)  quanto  a  participar  ou  não  da
referida Licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da ______________
(identificação  da  Licitação)  não  será,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou
indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro  participante
potencial ou de fato da ______________ (identificação da Licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação  da  Licitação)  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,
direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer
integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _____________ de _________.
_________________________________________________________________
(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação
completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DA DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A Licitante ______________________________________, CNPJ/MF n.º ___________,
por seu Representante Legal, abaixo, assinado, declara sob as penas da Lei,
que  até  a  presente  data  não  existe  fato  superveniente  impeditivo  de  sua
habilitação ou que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC. 

Cidade de Origem, _____ de ____________ de 2____ 

_______________________________________
Assinatura Identificada do Representante Legal
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ANEXO V DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE
MENORES)

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital de  Pregão
Eletrônico nº    /2017, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado
(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e em qualquer trabalho menor (es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz (es), a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e data

___________________________________
Nome e assinatura
(representante legal)
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ANEXO VI DO EDITAL

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO PORTE DA EMPRESA)

Para efeitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e participação na
licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº /2017, declaramos que a empresa (RAZÃO SOCIAL),
CNPJ nº .............................., está enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, e não atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º
da Lei Complementar 123/06.
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, e não atendimento às vedações previstas no § 4º
do art. 3º da Lei Complementar 123/06. 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os trâmites
processuais da licitação, no sentido de antecipar informações a respeito do
porte da empresa. Asseguro, quando solicitado pela Superintendência Municipal
de Licitações - SML, ou Pregoeiro designado, a comprovação dos dados aqui
inseridos,  sob  pena  da  aplicação  das  sanções  previstas  no  Código  Penal
Brasileiro.
 
Por ser a presente declaração à manifestação fiel e expressa de minha livre
vontade, firmo este documento, para os fins de direito. 

Local e data 

_______________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
RG:
CPF:
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ANEXO VII DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS  DE FORNECIMENTO  DE  REFEIÇÕES
PREPARADAS,  ALMOÇO  E  JANTAR,  A  SEREM
SERVIDAS  POR  MEIO  DE  SISTEMA  "SELF-
SERVICE" PARA ATENDIMENTO DE SERVIDORES
PLANTONISTAS,  FICANDO  A  CARGO  DA
CONTRATADA  O  PREPARO,  TRANSPORTE  E
ENTREGA  DA  ALIMENTAÇÃO  PRONTA,  COM
FORNECIMENTO  DE  MÃO  DE  OBRA,  GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS,  MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS,
QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  MUNICÍPIO  DE
PORTO  VELHO,  POR  INTERMÉDIO  DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA,
DE  UM  LADO,  E  DO  OUTRO,  A
EMPRESA_______________________,  PARA  OS
FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos dias___ do mês ___ do ano de dois mil e  dezessete, o
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na Rua Dom Pedro II, Praça Padre
João  Nicoletti,  nº  826,  centro,  neste  ato  representado  pela  SECRETARIA
MUNICIPAL  DE  SAÚDE  -  SEMUSA, representada  pelo  Sr.  Secretário
________________________, brasileiro, ______, portador da cédula de identidade
nº_____e do CPF nº______,CONTRATANTE, e a Empresa________________, inscrita no
CNPJ nº. ____________, com sede na__________, nº________, Bairro_______, nesta
Capital, neste ato legalmente representada pelo (a) Sr.  (a)______________,
brasileiro (a),________, portador (a) da Cédula de Identidade nº____/SSP/___ e
CPF nº_______, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que tem por
finalidade  estabelecer  os  direitos  e  obrigações  das  partes  na  execução
contratual, tudo de acordo com a legislação vigente, em especial a Lei nº
8.666/93 e alterações, posteriores, resultante do procedimento licitatório na
modalidade  PREGÃO nº _________,  nos  termos  do  Parecer  nº___/SPA/PGM/2017,
devidamente autorizado nos autos do Processo Administrativo nº  08.0266/2016,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, ALMOÇO E JANTAR, A SEREM
SERVIDAS POR MEIO DE SISTEMA "SELF-SERVICE" PARA ATENDIMENTO DE SERVIDORES
PLANTONISTAS, FICANDO A CARGO DA CONTRATADA O PREPARO, TRANSPORTE E ENTREGA DA
ALIMENTAÇÃO PRONTA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,
MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS, conforme  especificações  técnicas,  unidades  e
quantidades  definidas  nos  Anexos  I,  I-A  e  II  do  Edital, para  atender  à
Contratante.

Parágrafo  Primeiro - Integram  este  documento  contratual,  como  parte
indissociável:

a) Parecer nº ___/SPA/PGM/2017, às fls.___;
b) Processo Administrativo nº: 08.0266/2016, fls. ___;
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c) Proposta da CONTRATADA, fls. ___, constante dos autos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1.O valor desta contratação é de R$ __________(______________).

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Após o recebimento do (s) serviços, o processo será instruído com a
respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente certificadas pelo setor competente
ou  documento  equivalente  com  registro  de  despesas  devidamente  liquidada,
observando-se ainda, o cumprimento integral das disposições contidas neste
contrato.

4.2. A  Secretaria  Municipal  de  Saúde  -  SEMUSA,  efetuará  o  pagamento,
mensalmente, em até 10 (dez) dias, contados da data da liquidação da despesa.

4.3. A  contratada  deverá  apresentar  obrigatoriamente,  junto  com  a  Nota
Fiscal/Fatura,  as  certidões  demonstrando  sua  regularidade  fiscal  e
trabalhista.

4.4. Por ocasião do pagamento, a SEMUSA verificará se a contratada mantém
todas  as  condições  jurídicas  que  habilitaram  no  certame,  ou  seja,  a
comprovação de que se encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual,
Municipal, INSS; FGTS e Justiça do Trabalho (certidão negativa).

4.5.  Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica
obrigado  a  atualizar  os  valores  do  débito,  tendo  por  base  a  data  do
adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por meio
da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM: Encargos moratórios;
N:  Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  pagamento  e  a  do  efetivo
pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1.  A  vigência  deste  contrato  será  de  12  (doze)  meses contados  de  sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, na forma
do artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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6. CLÁUSULA SEXTA – DO   REAJUSTE

6.1. Visando a adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pelo contratado e observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses,
a partir da data de assinatura deste contrato e em conformidade com a Lei
10.192/01,  o  valor  consignado  poderá  sofrer  atualização,  competindo  ao
contratado justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória
de  cálculo  e  planilhas  apropriadas  para  análise  e  posterior  aprovação  do
contratante.

6.2. Para os custos sujeitos à variação de preços de mercado, que não sejam
relativos à mão de obra (vinculados à data-base da categoria profissional), o
interregno mínimo para concessão de reajuste será contado a partir da data
limite para apresentação das propostas constantes do Edital de licitação,
aplicando-se a variação anual do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M),
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-
lo.

7  . CLÁUSULA SÉTIMA –     DA   ESPECIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A prestação dos serviços, realizar-se-á mediante:

7.1.1. A contratada deverá iniciar imediatamente a execução dos serviços, logo
após assinatura deste contrato para que o serviço não seja descontinuado;

7.1.2. A contratada deverá fornecer a alimentação pronta, utilizando-se de
pessoal qualificado, com a melhor técnica e higiene possível, com utilização
dos equipamentos e proteção individual (toucas, etc), com rigorosa observância
aos prazos estabelecidos, principalmente para o início das refeições, a fim de
não  comprometer  o  retorno  dos  plantonistas  ao  trabalho,  além  de
responsabilizar-se pelo emprego de mão de obra para o preparo e transporte e
materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  próprios,  necessários  à
perfeita execução contratual, conforme disposto neste contrato;

7.1.3. Deverá ser utilizada dependências próprias da Contratada, devidamente
autorizadas para o devido funcionamento pela autoridade sanitária competente
onde a alimentação será preparada, porcionada e posteriormente transportada às
Unidades de Saúde;

7.1.4. A  disponibilização  e  a  manutenção  dos  equipamentos  e  utensílios
utilizados;

7.1.5. A alimentação fornecida deverá ser equilibrada e estar em condições
higiênicosanitárias adequadas;

7.1.6. O  transporte  e  a  distribuição  das  refeições  para  as  equipes  de
plantonistas a cada unidade de saúde ficarão sob a responsabilidade da empresa
CONTRATADA, a qual deverá manter o horário preestabelecido de acordo com o
item 7.9;

7.1.7. Os  serviços  deverão  estar  sob  a  responsabilidade  técnica  de
nutricionista,  com  experiência  comprovada,  cujas  funções  abrangem  o
desenvolvimento de todas as atividades técnico-administrativas inerentes ao
serviço de nutrição;
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7.1.8. A operacionalização, porcionamento e transporte da alimentação deverão
ser  supervisionadas  pelo  responsável  técnico  da  Contratada,  de  maneira  a
observar sua apresentação, aceitação, porcionamento e temperatura, para, caso
se faça necessário, se façam alterações ou adaptações, visando atendimento
adequado e satisfatório.

7.1.9. As refeições deverão ser entregues acondicionadas em cubas de inox,
transportadas  até  as  unidades  de  saúde  com  a  garantia  da  qualidade  e
dispensadas  em  buffet  quente  e  frio  para  saladas,  sendo  obrigatório  o
acondicionamento em hot-box;

7.1.10.  A contratada deverá fornecer os materiais necessários como caixas
tipo hot-box, refresqueiras, buffet quente e frio, copo descartável para suco
do almoço e jantar, e guardanapos descartáveis;

7.1.11. A distribuição das refeições devem seguir as escalas de serviço para
os  servidores  que  estiverem  cumprindo  12  (doze)  horas  de  plantão.  Escala
gerada na própria unidade de saúde;

7.1.12. O controle da distribuição deverá ter em seu quadro de pessoal um
responsável  técnico  da  empresa  que  deverá  encaminhar  mensalmente  ao
Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC relatório de controle de
distribuição das refeições fornecidas;

7.1.13.  A contratada deverá designar para a realização das entregas das
refeições pessoas idôneas, funcionários devidamente habilitados e capacitados
tecnicamente, uniformizados e identificados;

7.1.14. A  contratada  deverá  entregar  a  alimentação  de  acordo  com  as
especificações  constantes  no  ANEXO  I (do  Projeto  Básico)  nas  unidades
referidas no item 7.10.1, nos horários especificados neste contrato;

7.1.15. A  Contratada  deverá  elaborar  cardápios  mensais  que  deverão  ser
elaborados por profissional nutricionista contratado da empresa, tendo como
referência a sugestão de cardápio no ANEXO II (do Projeto Básico), devidamente
aprovada  pelo  Departamento  de  Media  e  Alta  Complexidade  –  DMAC/SEMUSA  e
deverão  apresentar  preparações  variadas,  equilibradas  e  de  boa  aparência,
proporcionando um aporte calórico necessário e uma boa aceitação por parte dos
comensais;

7.1.16.  O  Nutricionista  da  Contratada  deverá  procurar  estabelecer  nos
cardápios  o  consumo  das  partes  não  convencionais  dos  alimentos  que  gerem
benefícios como: diminuição dos resíduos alimentares, aumentando a economia de
alimentos e qualidade da alimentação;

7.1.17. Será  de  responsabilidade  da  Contratada  a  aquisição  de  todos  os
insumos, materiais, equipamentos e utensílios necessários para o preparo e
transporte da alimentação;

7.1.18.  A contratada deverá garantir a qualidade das preparações durante a
conservação e o transporte da alimentação;

7.1.19. Os materiais/gêneros alimentícios utilizados no preparo das refeições
devem possuir os registros, conforme a legislação em vigor;
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7.1.20. A supervisão e recebimento dos serviços executados se dará por meio do
Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC, que comporá uma comissão de
fiscalização  e/ou  fiscal  que  será  designado(o)  pela  autoridade  superior
competente, observando a quantidade servida;

7.1.21.  Para  a  elaboração  do  cardápio  deverá  ser  observada  a  relação  de
gêneros em geral, a sazonalidade, qualidade, procedência, idoneidade, validade
e  marca  renomada  na  praça  dos  produtos  alimentícios,  com  os  respectivos
consumos  per  capta e  frequência  de  utilização,  atendendo  às  necessidades
energéticas diárias requeridas de acordo com idade e atividade do indivíduo;

7.1.22. Para o atendimento das necessidades nutricionais diárias recomendadas,
deverão ser organizados cardápios variados com base na relação de gêneros e
produtos  alimentícios  dentro  dos  padrões  exigidos,  conforme  cardápio  de
sugestão, ANEXO II (do Projeto Básico);

7.1.23.  Os cardápios deverão ser apresentados completos ao CONTRATANTE, com
antecedência  de  15  (quinze)  dias em  relação  ao  1º  (primeiro)  dia  de
utilização, para a devida aprovação, com prazo máximo de 08 (oito) dias úteis,
podendo o nutricionista da CONTRATANTE, em condições especiais, alterar o
cardápio apresentado, mantendo os padrões estabelecido no contrato.

7.1.24. A contratada deverá fornecer diariamente juntamente com a alimentação,
sucos naturais de sabores variados, que deverão ser servidos em recipiente
adequado para conservar a temperatura;

7.1.25. As bebidas deverão ser servidas geladas para consumo;

7.1.26.  As saladas deverão ser servidas em temperatura ambiente;

7.1.27. A manipulação dos alimentos deverá ser realizada com a utilização de
toucas para os cabelos e luvas descartáveis para as mãos, e os funcionários
deverão utilizar roupas apropriadas;

7.1.28. As refeições deverão ser fornecidas com base nos parâmetros mínimos
estabelecidos neste contrato e avaliados pela comissão de fiscalização e/ou
fiscal.

7.1.29. A contratada será responsável no que se refere aos seus empregados
pela alimentação, transporte, atendimento médico, ou qualquer outro benefício
de acordo com o Sindicato da categoria, ficando tais encargos por conta da
CONTRATADA conforme a legislação em vigor.

7.1.30. Manter todos seus empregados uniformizados e identificados mediante o
uso permanente de crachás.

7.1.31. Garantir a utilização de matéria-prima adequada, dentro das condições
padrão quanto a critérios organolépticos, higiênico-sanitários e nutricionais.

7.1.32. Comunicar a Contratante sempre que houver necessidade de manutenções
em suas instalações;

7.1.33. Atender às solicitações da Comissão de Fiscalização deste Contrato;
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7.2. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar
os  materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  para
atendimento  de  almoço  dos  servidores  plantonistas  das  Unidades  de  Saúde
abrangidas na contratação, tendo como parâmetro mínimo o abaixo estabelecido:

7.2.1.  Linhas de servir aquecidas, com capacidade para o armazenamento de
todos os alimentos constantes do cardápio a ser servido, e na quantidade
suficiente para atender todos os servidores plantonistas em questão;
 
7.2.2.  Cubas  com  capacidade  para  o  armazenamento  de  todos  os  alimentos
constantes do cardápio a ser servido, e na quantidade suficiente para atender
todos os servidores plantonistas ;

7.2.3. Garrafas térmicas, ou suqueiras, ou recipientes que mantenham bebidas
hermeticamente  conservadas  em  temperatura  fria,  com  capacidade  para  o
armazenamento  do  suco  constante  do  cardápio  a  ser  servido  no  dia,  e  na
quantidade suficiente para atender todos os servidores plantonistas;
 
7.2.4. Pegadores e conchas na quantidade de pelo menos 1 (um) por cuba ou
refratário de alimento;

7.2.5.  Guardanapos de papel, oferecidos por meio de porta-guardanapos, na
quantidade de pelo menos 1 (um) por servidor a ser atendido;

7.2.6.  Copos descartáveis com capacidade de 200 (duzentos) mililitros, na
quantidade de pelo menos 1 (um) por servidor a ser atendido.

7.3. DO TRANSPORTE DAS REFEIÇÕES

7.3.1.  A contratada compromete-se a transportar as refeições de sua cozinha
para os locais de entrega, em recipientes térmicos adequados, devidamente
higienizados  de  forma  a  garantir  a  temperatura  preconizada  na  Legislação
Sanitária vigente, ideal para consumo, até o momento de serem servidos e
cumprindo os horários pré-estabelecidos;

7.3.2. Os recipientes térmicos - hot box deverão ser laváveis e estarem sempre
limpos e em bom estado de conservação;

7.3.3.  A  contratada  compromete-se  a  transportar  as  refeições  em  veículos
apropriados, manter a quantidade de veiculo suficiente para o transporte sem
causar atraso no horário das entregas, respeitando rigorosamente as normas
técnicas de higiene, garantindo a qualidade microbiológica das mesmas, do
início ao término de sua distribuição, observando o preconizado no Decreto nº
11.768 de 26 de Agosto de 2010  e demais dispositivos legais cabíveis;

7.3.4.   A  contratada  responsabiliza-se  pelas  despesas  com  manutenção  e
combustível  dos  veículos  para  o  transporte  das  refeições,  não  cabendo  à
Secretaria Municipal de Saúde qualquer tipo de reembolso ou custo adicional;

7.4. GÊNEROS UTILIZADOS NAS PREPARAÇÕES

7.4.1. Toda matéria prima alimentar e/ou alimento destinado ao consumo humano,
qualquer  que  seja  a  sua  origem,  estado
ou procedência, produzido, transportado,  armazenado,  ou exposto ao consumo
no Município, será objeto de ação normatizadora e fiscalizadora exercida pelo
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Órgão de Vigilância Sanitária Municipal, nos termos da legislação Municipal,
Estadual e Federal em vigor;

7.4.2.  Deverão ser utilizados gêneros alimentícios, e outros materiais de
consumo,  de  marca  conceituada,  de  qualidade  comprovada  e  em  perfeitas
condições  de  conservação,  higiene  e  apresentação,  devendo  a  empresa
fornecedora  apresentar  novas  amostras  dos  produtos  e/ou  informar  a  marca
utilizada;

7.4.3. O Departamento de Média e Alta Complexidade poderá vetar o recebimento
e/ou utilização dos gêneros, mercadorias e outros materiais que não satisfaçam
seu controle de qualidade ou que contrariem o Código Sanitário Municipal (Lei
nº 1.562, de 29 de Dezembro de 2003).

7.5. DO PRÉ-PREPARO E PREPARO

7.5.1.  A  contratada  compromete-se  a  realizar  o  pré-preparo  dos  produtos
alimentícios, de acordo com as boas práticas de manipulação de alimentos,
específicas  para  cada  tipo  de  alimento,  por  pessoal  apto  e  devidamente
capacitado;

7.5.2. O pré-preparo e preparo deverão ocorrer nas instalações da cozinha da
contratada.

7.5.3.  A contratada obriga-se a preparar as refeições, qualquer que seja a
variedade, especificidade e volume das preparações, de acordo com os cardápios
aprovados.

7.5.4.  A contratada obriga-se a preparar os alimentos exclusivamente para
atender a uma determinada refeição. Não será permitido o reaproveitamento de
sobras  de  alimentos  pré-preparados  e/ou  prontos  de  uma  refeição  em  outro
período, bem como a reutilização de óleo queimado, sujo ou proveniente de
frituras de alimentos diferentes entre si, conforme, informe Técnico nº 11 de
5 de outubro de 2004 da ANVISA, que recomenda que não seja reutilizado o óleo
proveniente de frituras, mas que caso ocorra siga os padrões estabelecidos
neste Informe;

7.5.5. A contratada deverá manter a qualidade e uniformidade no padrão das
refeições e serviços, mesmo no caso de equipes operacionais diferentes;

7.5.6.  A  Comissão  Fiscalizadora  e/ou  Fiscal  deste  Contrato  reserva-se  o
direito  de  acompanhar  sempre  que  julgar  necessário  todas  as  etapas  da
confecção dos cardápios nas instalações da contratada.

7.6. DOS VEGETAIS

7.6.1.  Proceder obrigatoriamente à higienização (limpeza e desinfecção) de
verduras e legumes com a utilização de produtos devidamente registrados no
Ministério da Saúde.

7.6.2.  Deverá utilizar utensílios e equipamentos de material adequado, de
fácil lavagem e desinfecção, e de uso exclusivo desta área. Adquirir verduras
e legumes frescos, de primeira qualidade e estarem de acordo com a legislação
vigente.
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7.6.3. Os hortifrutigranjeiros deverão ser recebidos o mais próximo possível
do consumo, selecionados no momento da entrega e armazenados imediatamente em
câmara fria, caso sejam utilizados posteriormente.

7.7.1. DAS CARNES

7.7.1. Utilizar carnes e embutidos de primeira qualidade, sendo que a limpeza
das peças deverá ser perfeita com remoção de nervuras e demais aparas.

7.7.2.  As  carnes  deverão  obedecer  as  espessuras  e  quantidades  mínimas
estabelecidas no item 7.14.1.1;

7.7.3.  Utilizar  as  carnes  destinadas  ao  preparo  do  prato  principal,  em
unidades padronizadas tais como bifes e frango em pedaços. Não poderão ser
subdivididas,  devendo  ser  servidas  inteiras  e  no  padrão  de  peso  mínimo
estabelecido.

7.7.4. Utilizar para as preparações destinadas ao prato principal, carnes com
corte  adequado  e  temperadas  com  a  devida  antecedência  e  guardadas  sob
refrigeração,  até  o  momento  da  cocção.  As  carnes  congeladas  deverão  ser
descongeladas sob refrigeração com temperatura apropriada para este fim;

7.7.5.  Utilizar para o preparo de Bifes grelhados: patinho, alcatra, coxão
mole, contrafilé, filé peito ou filé de coxa de frango. Utilizar para o
preparo de Assados: lagarto, coxão mole, filé de coxa de frango, sobrecoxa;

7.7.6. Utilizar para o preparo de Bifes de panela e bife a role: coxão duro,
lagarto, coxão mole, filé de peito frango;

7.7.7.  Utilizar para o preparo de Carne em pedaços ensopada: coxão duro,
patinho, acém.

7.7.8.  Utilizar  para  o  preparo  de  Almôndegas,  quibes,  hambúrguer  (não
industrializados), carne moída: acém, patinho, músculo, paleta; 

7.7.9. Garantir que manuseio de carnes em geral seja efetuado sobre placa de
polietileno capaz de suportar frequentes desinfecções;

7.7.10. Os equipamentos e utensílios de trabalho desta área deverão ser de uso
exclusivo para carnes e suas higienizações. Deverão estar sempre de acordo com
os padrões exigidos pela Vigilância Sanitária;

7.8. DOS CEREAIS E LEGUMINOSAS

7.8.1. Utilizar somente arroz tipo I, extralongo e polido, conforme Instrução
Normativa nº 6, de 16 de fevereiro de 2009 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

7.8.2. Utilizar somente grãos de primeira qualidade: feijão tipo I, dos tipos
carioquinha, branco, roxinho, rosinha.

7.9. DO HORÁRIO DE ENTREGA
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7.9.1.  A contratada deverá cumprir os horários estipulados para as entregas
das refeições em cada Unidade de Saúde conforme segue:

Horários

Almoço 11h30 até no máximo às 12h30

Jantar 19h00 até no máximo às 20h00

7.10.  DOS  EQUIPAMENTOS  E  MATERIAIS  QUE  DEVEM  SER  FORNECIDOS

7.10.1. Deverão ser fornecidos os equipamentos e materiais conforme abaixo:

ORDEMORDEM UNIDADE DE SAÚDEUNIDADE DE SAÚDE DESCRIÇÃODESCRIÇÃO

01 P. A. Drª Ana Adelaide

Buffet quente e frio com dez cubas,
refresqueiras, copos descartáveis 200
ml,  guardanapos  descartáveis  e
garrafa térmica

02 P. A. José Adelino da  Silva

Buffet quente e frio com dez cubas,
refresqueiras, copos descartáveis 200
ml,  guardanapos  descartáveis  e
garrafa térmica

03 UPA Zona Leste

Buffet quente e frio com dez cubas,
refresqueiras, copos descartáveis 200
ml,  guardanapos  descartáveis  e
garrafa térmica

04 Upa Zona Sul

Buffet quente e frio com dez cubas,
refresqueiras, copos descartáveis 200
ml,  guardanapos  descartáveis  e
garrafa térmica

05 SAMU Porto Velho 

Buffet quente e frio com dez cubas,
refresqueiras, copos descartáveis 200
ml,  guardanapos  descartáveis  e
garrafa térmica

06 P.A. Jacy Paraná

Buffet quente e frio com dez cubas,
refresqueiras, copos descartáveis 200
ml,  guardanapos  descartáveis  e
garrafa térmica

7.11. PESOS MÍNIMOS DAS PORÇÕES SERVIDAS

7.11.1.  As  porções  de  alimentos  a  serem  servidas  nas  refeições  deverão
obedecer às quantidades mínimas estipuladas.

7.11.2. Deverá  ser  fornecido  a  quantidade  de  alimentos  estipulados  por
refeição – Peso Bruto “per capita” conforme valor calórico total de acordo com
o padrão de gramagem mínima. De acordo com a preparação a que se destinam,
deverão ser utilizados os seguintes per capitas:

ALIMENTOALIMENTO PADRÃO DE GRAMAGEM MÍNIMAPADRÃO DE GRAMAGEM MÍNIMA QTD. POR FUNCIONÁRIOQTD. POR FUNCIONÁRIO

Almoço e jantar
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Prato principal 170 g 1

Arroz 70 g 1

Feijão 30 g 1

Guarnição 70 g 1

Salada  Crua  ou
Cozida

20 g 1

Farofa 10 g 1

Suco de polpa de
frutas

200 ml 1

7.12. COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES

7.12.1. ALMOÇO

a) Arroz e feijão;
b) Prato principal (carne bovina, frango, peixe, vísceras, carne suína);
c) Guarnição (legume/verdura/massa/preparação à base de farinhas);
d) Salada (folha/legume);
e) Farofa;
f) Suco de polpa de frutas.

7.12.2. JANTAR

a) Arroz e feijão;
b) Prato principal (carne bovina, frango, peixe, vísceras, carne suína);
c) Guarnição (legume/verdura/massa/preparação à base de farinhas);
d) Salada (folha/legume);
e) Farofa;
f) Suco de polpa de frutas.

7.13. CALORIAS MÍNIMAS E DISTRIBUIÇÃO DOS MACRONUTRIENTES POR REFEIÇÃO

7.13.1. As refeições deverão obedecer as calorias mínimas e os macronutrientes
conforme abaixo:

REFEIÇÃOREFEIÇÃO CALORIAS MÍNIMASCALORIAS MÍNIMAS DISTRIBUIÇÃO DOS MACRONUTRIENTESDISTRIBUIÇÃO DOS MACRONUTRIENTES

Almoço 1.400 50% a 60% de carboidratos. 10% a 15% de
proteínas e 25% a 30% de lipídios

Jantar 1.400
50% a 60% de carboidratos. 10% a 15% de
proteínas e 25% a 30% de lipídios

7.14.  TABELA  DE  GÊNEROS,  QUANTIDADES  DOS  ALIMENTOS  E  TIPOS  DE
PREPARAÇÕES

7.14.1. Almoço e Jantar

7.14.1.1. Todos os tipos de alimentos/preparações devem constar no cardápio no
almoço e no jantar conforme abaixo:

Alimentos/PreparaçõesAlimentos/Preparações QuantidadeQuantidade Frequência MínimaFrequência Mínima
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por servidorpor servidor

Peixes:  panga,
surubim,  filhote  ou
dourado

170 g 01 vez por semana

Carne  bovina  de
primeira.  (OBS:  não
serão  utilizadas
carnes  bovinas  com
osso)

170 g 01 vez por semana

Carne  bovina  de
segunda  (OBS:  não
serão  utilizadas
carnes  bovinas  com
osso)

170 g 02 vezes por semana

Frango:  coxa,
sobrecoxa ou peito

220 g 01 vez por semana

Vísceras:  Fígado,
coração,  lingua,
dobradinha

170 g 01 vez por semana

Carne suína: Pernil 220 g 01 vez por semana

7.14.1.2. Os peixes deverão ser servidos em postas de filé;

7.14.1.3. As carnes deverão obedecer os padrões estabelecidos no item 7.7.1.

7.14.1.4. O frango deverá ser servido sem a pele;

7.14.1.5. A carne suína poderá ser servida assada ou em feijoada.

7.15. DA ENTREGA

7.15.1. A entrega da alimentação ocorrerá a partir do prazo de  24 (vinte
quatro) horas, a contar do recebimento da Nota de Empenho;

7.15.2. A  alimentação  pronta  deverá  ser  entregue  nas  Unidades  de  Saúde
conforme abaixo:

UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇOS

P.A. Drª Ana Adelaide Rua Padre Chiquinho, nº 1060, Bairro pedrinhas

P.A.  José  Adelino  da
Silva

Rua Oreon, nº 11646, Bairro Ulysses Guimarães

UPA Zona Sul Av. Mamoré, S/N, Bairro Tancredo Neves

UPA Zona Leste Rua Urtiga Vermelha, S/N, Bairro Cohab Floresta

SAMU Porto Velho R.  Antônio  Lourenço  Pereira  Lima,  nº  2276,  Bairro
Embratel

P.A. Jaci-paraná Rua José Salem, nº 2001, Bairro Centro (Jaci-paraná)

8. CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS
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8.1. A  despesa  para  a  contratação  dos  serviços  será  conforme  dotações
orçamentárias consignadas no Orçamento da SEMFAZ/2017, assim detalhado:

8.1.1. Estando disponível para o exercício financeiro deste ano o valor de R$
73.294,04 (setenta e três mil duzentos e noventa e quatro reais e quatro
centavos), sendo que o restante dos valores para a cobertura da execução dos
serviços, serão disponibilizados no exercício financeiro do ano de 2018.

9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93 e demais
normas pertinentes à legislação brasileira, bem como, as normas previstas no
Projeto Básico e neste contrato, são obrigações da CONTRATADA:

9.2. Entregar os alimentos em transporte exclusivo e apropriado que atenda o
disposto na Legislação de alimentos, conforme estabelece a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde (MS);

9.3. Efetuar o transporte de acordo com o disposto no Decreto nº 11.768 de 26
de Agosto de 2010 que trata do transporte e distribuição de alimentos para
consumo humano, e dá outras providências.

9.4.  Preparar  a  alimentação  com  produtos  comprovadamente  de  primeira
qualidade, dentro do prazo de validade, fresco, in-natura, de acordo com as
resoluções de vigilância sanitária, código de defesa ao consumidor, Resolução
– RDC (ANVISA) Nº 216, de 15/09/2004 e demais normas pertinentes, condições
estas extensivas aos fornecedores que abastecerão a futura contratada. Caso a
CONTRATANTE detecte qualquer irregularidade exigirá a imediata substituição
dos alimentos;

9.5.  Executar  o  fornecimento,  nos  termos  propostos,  assumindo  inteira
responsabilidade pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de
responsabilização e rescisão contratual, pelo seu descumprimento;

9.6. Responsabilizar-se por qualquer dano eventualmente causado a usuários dos
serviços, bem como a terceiros, por ocasião da execução dos mesmos, tais como:
ingestão de alimentos de qualidade duvidosa, estragados, fora do prazo de
validade, acidentes durante o transporte dos alimentos, etc, sem ônus para a
CONTRATANTE. Responde ainda a contratada por quaisquer danos pessoais e/ou
materiais que seus empregados ou prepostos causarem as Unidades Solicitantes;

9.7.  Manter  as  instalações  físicas  em  perfeitas  condições  de  higiene,
assegurando a Administração, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar as
instalações e/ou solicitar vistoria da Vigilância Sanitária;

9.8.  Garantir a qualidade dos serviços prestados, respondendo, na forma da
Lei, por quaisquer danos decorrentes da má execução do objeto contratual;

9.9. Realizar o atendimento de segunda a domingo, e, para atender o serviço,
deverá possuir funcionários efetivos, devidamente registrados em carteiras,
incluindo um profissional Nutricionista com o devido registro no Conselho de
Nutrição;
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9.10. Manter, às suas expensas, no mínimo 1 (um) funcionário durante todo o
período em que estiverem sendo servidas as refeições nas linhas de servir;

9.11. Não subcontratar em parte ou no todo o contrato oriundo destes serviços;

9.12. Enviar a documentação de liquidação de fatura para fins de pagamento,
sendo isso, de inteira responsabilidade da futura contratada;

9.13. Selecionar, contratar e capacitar o pessoal que prestará os serviços;

9.14. Responsabilizar-se pelo pagamento de seus funcionários, prestadores de
serviços e fornecedores e ainda, por todos os encargos incidentes sobre a
remuneração, observando as leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e
sindicais sendo considerado, como única empregadora, sem que haja vínculo de
solidariedade empregatício deste Município;

9.15.  Fornecer e manter as suas expensas, todos os materiais de proteção e
segurança indispensáveis para a execução dos serviços que assim o exigirem, em
quantidades compatíveis com o número de funcionários que atuarão na execução
dos serviços;

9.16.  A  contratada  garantirá  a  boa  qualidade,  assepsia  e  integridade  dos
alimentos durante o deslocamento até a entrega;

9.17. O (s) Alimento (s) a serem adquiridos devem ser aqueles que constam no
cardápio  sugerido,  atendendo  aos  padrões  de  identificação  e  qualidade
dispostos na legislação de alimentos, estabelecidos pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde (MS);

9.18. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, itens que estejam em
desacordo  ou  conflitante  com  quaisquer  especificações  prescritas  neste
contrato;

9.19. Permitir e assegurar à CONTRATADA o direito irrestrito de fiscalizar,
sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que não esteja de
acordo com as especificações;

9.20. Prestar  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  –  SEMUSA,  todos  os
esclarecimentos necessários à execução dos serviços;

9.21. Responsabilizar-se-á perante a contratante pela qualidade dos produtos
oferecidos nas refeições;

9.22. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou
em  parte,  no  prazo  fixado  pela  Comissão  de  Fiscalização  e/ou  fiscal  do
contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.23.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução deste
contrato, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do
Consumidor  (Lei  n°  8.078,  de  1990),  ficando  a  Contratante  autorizada  a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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9.24. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços
a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.25. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual -
EPI, quando for o caso;

9.26.  Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos
empregados que adentrarão as Unidades de Saúde para a execução do serviço;

9.27.  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

9.28.  Relatar  à  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no
decorrer da prestação dos serviços;

9.29.  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;

9.30. Manter durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigi-
das na licitação;

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  necessários  ao  fiel
cumprimento deste contrato que venham a ser solicitados;

10.2. Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento, e cumprir com
as disposições editalícias e contratuais;

10.3.  Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que forem executados e/ou
entregues de forma diversa da especificada neste contrato;

10.4. Acompanhar e fiscalizar os serviços através da Comissão de Fiscalização
e/ou Fiscal deste Contrato e aplicar punições, quando for o caso, de forma
prevista  neste  instrumento  em  desfavor  da  contratada  sempre  que  esta  der
causa, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis ao caso concreto, inclusive
danos causados aos usuários dos serviços, em virtude da má execução destes,
ressalvados os casos fortuitos ou de força maior;

10.5.  Notificar  a  contratada  por  escrito  sobre  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades constatadas na execução dos serviços;

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

10.7. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS     SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.  Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente
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Contrato,  serão  aplicadas  as  penalidades  previstas  nas  Leis  10.520/02,
12.846/2013  e  8.666/93.  As  sanções  administrativas,  também  poderão  ser
aplicadas, observando sempre a garantia da ampla defesa e o contraditório.

11.1.1. Advertência.

11.1.2. Multa:

11.1.2.1. No  caso  de  não  cumprimento  do  prazo  de  execução  dos  serviços
contratados, será aplicado à CONTRATADA inadimplente, multa moratória de valor
equivalente a 2% (dois por cento) do valor contratual;

11.1.2.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município de Porto
Velho poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA inadimplente as
sanções previstas no artigo nº 87 da LLCA nº 8.666/93, sendo que, no caso de
multa, esta corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o valor total deste
contrato, limitada a 10% (dez por cento) do valor contratual;

11.1.2.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA
ceder este contrato, no todo ou em parte, a Pessoa Física ou Jurídica, sem
autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, contados a partir da data da aplicação da multa, sem
prejuízo de outras sanções contratuais.

11.1.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11.1.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos
da  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 o contratado ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

11.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, o
qual prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei,
sendo-lhe franqueada vista aos autos do processo.

11.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

11.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
notificação,  à  autoridade  superior  àquela  que  aplicou  a  sanção,  ficando
sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei
8.666/93.

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro
de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de suspensão de
licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas neste contrato e demais cominações legais.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. A  inexecução  total  ou  parcial  pela  CONTRATADA,  das  obrigações
estabelecidas no presente contrato enseja a sua rescisão, resguardando-se ao
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CONTRATANTE o direito de promover contratações para a conclusão dos serviços,
sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

12.2. Além de sua inexecução total ou parcial, constituem motivos para a
rescisão deste contrato:

a) O cumprimento irregular das cláusulas contratuais, inclusive o atraso em
relação aos prazos estabelecidos;

b) O atraso injustificado no início do serviço, a sua paralisação sem justa
causa e sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

c)  A  subcontratação,  cessão  ou  transferência,  totais  ou  parciais,  da
Contratada sem prévia manifestação da Contratante;

d) A decretação de falência da Contratada ou a instauração de insolvência
civil;

e) A dissolução da sociedade ou falecimento dos sócios da CONTRATADA;

f)  Razões  de  interesse  público,  justificadas  e  determinadas  pela  máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a Contratante;

g) Ocorrência de caso fortuito ou força maior impeditiva da execução deste
contrato, regularmente comprovada nos autos.

12.3. O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente, no seu todo ou
em parte, mediante lavratura de termo nos autos, desde que conveniente para a
Contratante.

12.4. Os motivos e a disciplina de rescisão especificada nesta cláusula não
afasta  a  incidência  dos  artigos  78,  79  e  80  da  Lei  8.666/93,  que  serão
aplicáveis em sua inteireza ao presente contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS

13.1 São prerrogativas do CONTRATANTE:

a) Empreender  unilateralmente,  modificações  nos  termos  deste  contrato,
desde que objetive atender ao interesse público, ressalvados os direitos da
CONTRATADA;

b) Rescindir unilateralmente o contrato, por inexecução parcial, total ou
na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

c) Rescindir o contrato amigavelmente por acordo entre as partes, desde que
conveniente ao interesses da Administração;

d) A rescisão contratual, deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade superior.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUATORZE – DA VINCULAÇÃO
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14.1. O  presente  termo  contratual  está  plenamente  vinculado  ao  Parecer
nº:____/SPA/PGM/2017, fls.___; ao Projeto Básico, de fls.__, e a proposta da
CONTRATADA, fls.___, conforme documentos constantes nos autos.

15.   CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –   DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1.  No  recebimento  e  aceitação  dos  serviços  será  observado,  no  que
couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93
e suas alterações.

15.2. O recebimento e aceitação dos serviços seguirão as seguintes condições:

15.2.1. O recebimento da alimentação deverá ser efetuado pelo servidor ou
comissão responsável pela aceitação dos serviços;
 
15.2.2. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o
nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento;

15.2.3. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será
realizado após o recebimento definitivo;
 
15.2.4. Constatada  irregularidades  no  objeto  contratual,  a  Secretaria
Municipal de Saúde poderá:

15.2.4.1. determinar  sua  complementação  ou  rescindir  a  contratação,  sem
prejuízo  das  penalidades  cabíveis,  se  disser  respeito  à  diferença  de
quantidade ou de partes;

15.2.4.2. rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, se disser
respeito à especificação;

15.2.4.3. Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o
prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data da
notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração;

15.3.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo  com  as  especificações  constantes  neste  contrato,  devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela Comissão de Fiscalização
e/ou fiscal deste contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação
de penalidades;

15.4.  Os serviços serão recebidos definitivamente  por servidor ou comissão
designada  pela  autoridade  competente  após  a  verificação  da  qualidade  e
quantidade  do  serviço  executado  e  materiais  empregados,  mediante  termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação,
ou  vistoria  que  comprove  a  adequação  do  objeto  aos  termos  contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93;

15.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
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15.6. O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  NÃO  EXCLUI  a
responsabilidade  da  Contratada  pelos  prejuízos  resultantes  da  incorreta
execução deste contrato.

15.7. A  execução  deste  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por
representante da CONTRATANTE, nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93.

15.8.  A  Comissão  de  Fiscalização  e/ou  Fiscal  deste  Contrato  efetuarão  a
fiscalização do fornecimento, a qualquer instante, solicitando à contratada,
sempre que julgar conveniente, informações sobre o seu andamento. A contratada
deverá, então, prestar os esclarecimentos necessários e comunicar à Comissão
Fiscalizadora e/ou Fiscal deste Contrato quaisquer fatos ou anormalidades que
porventura  possam  prejudicar  o  bom  andamento  ou  o  resultado  final  do
fornecimento;

15.9. A Comissão de Fiscalização e/ou Fiscal deste Contrato reservam-se o
direito de exercer completa fiscalização do fornecimento a ser realizado,
obrigando-se a contratada a permitir a entrada, a qualquer hora, de servidores
designados  por  esta  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  nos  locais  de
armazenamento, preparo e distribuição de suas instalações;

15.10.  No  desempenho  de  suas  atividades,  é  assegurado  à  Comissão  de
Fiscalização e/ou Fiscal deste Contrato o direito de verificar e exigir a
perfeita execução deste contrato em todos os termos e condições, inclusive
todas  as  etapas  da  preparação  das  refeições  pela
contratada;

15.11. A Comissão de Fiscalização e/ou Fiscal terá, a qualquer tempo, acesso a
todas as dependências dos serviços da Contratada;

15.12. A qualquer tempo, a critério da Comissão de Fiscalização e/ou Fiscal
deste Contrato, poderá solicitar análises microbiológicas e toxicológicas dos
alimentos, e outras análises dos manipuladores e utensílios, devendo a mesma
ser providenciada pela contratada, sem ônus adicional para a instituição;

15.13.  A Comissão de Fiscalização e/ou Fiscal do Contrato poderá  solicitar
listagem de todos os gêneros alimentícios, descartáveis e materiais de limpeza
utilizados pela empresa fornecedora, com a indicação de seu fabricante, ou
produtos, marca comercial e amostra dos produtos;
  
15.14. A Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde reserva-se o
direito de fiscalizar e tomar as providências legais cabíveis, relacionadas à
utilização de alimentos ou produtos considerados riscos à saúde;

15.15. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a
contratada de total responsabilidade de executar os serviços, com toda cautela
e boa técnica.

15.16. Feita  a  entrega  pela  contratada,  o  contratante,  por  intermédio  da
Comissão  de  Recebimento  e  Fiscalização  das  Unidades  abrangidas  pela
contratação, verificará a sua conformidade quanto a qualidade e quantidade dos
alimentos fornecidos, para a consequente aceitação/aprovação dos mesmos de
modo a comprovar o atendimento às especificações estabelecidas no cardápio.
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15.17. A obrigação do Município de fiscalizar, não exime a contratada de suas
responsabilidades diante dele e de terceiros;

15.18. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os alimentos estejam
deteriorados,  fora  dos  padrões  de  higiene  e  qualidade  de  consumo  ou  em
desacordo com as especificações constantes neste contrato e na proposta, os
serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte e fica a contratada
obrigada a substituí-los imediatamente, às custas da Contratada, sem prejuízo
da aplicação de penalidades.

15.19. A Fiscalização, após a entrega da alimentação deve ser feita pelo
servidor responsável de cada Unidade de Saúde, verificando se os mesmos estão
de acordo com o que fora solicitado, devendo a unidade de saúde informar
mensalmente por meio de relatório quanto ao serviço de alimentação prestado;

15.20.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a
responsabilidade  da  Contratada  pelos  prejuízos  resultantes  da  incorreta
execução deste contrato.

15.21. A contratada deverá estar rigorosamente registrada e sem débitos com o
Conselho Regional de Nutrição e apta a servir refeições balanceadas, dentro
dos patrões nutricionais e higiênicos;

15.22. O responsável técnico da empresa, deverá fazer visitas regularmente nos
locais que devem ser servidas as refeições, reportando-se à chefia local,
coletando  informações  e  sugestões,  visando  a  melhoria  da  execução  dos
serviços;

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

16.1. O presente contrato  NÃO poderá ser objeto de cessão, transferência ou
subcontratação.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1. O presente contrato de prestação se serviços, será executado sob a égide
da Lei nº 8.666/93 e alterações. Caso hajam dúvidas decorrentes de fato não
contemplado no presente contrato, estas serão dirimidas segundo os princípios
jurídicos, aplicáveis à situação fática existente, preservando-se os direitos
da CONTRATADA, sem prejuízo da prevalência do interesse público.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO

18.1. A  CONTRATADA obriga-se  a  manter  as  condições  que  a  habilitaram  no
certame licitatório, até o total cumprimento deste contrato.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir
dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

20.1.  Após  a  assinatura  deste  contrato,  o  CONTRATANTE providenciará  a
publicação do mesmo ou de resumo no Diário Oficial do Município – D. O. M.
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Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato, que
depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes, dele sendo extraídas
as cópias necessárias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma,
devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, _____ de _______de 2017

________________________________________
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR 
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
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