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PREGÃO PRESENCIAL N° 043/ 2015 

 
 
Processo n°: 073/2015 
Data de recebimento e abertura dos envelopes: 24/04/2015 ás 14:00 horas. 
 
 
O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, fará realizar no 

Departamento de Licitações, situado na Avenida Dr. Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, Prédio Centro 

Administrativo Tancredo Neves, na Cidade de Itajubá/MG, licitação na modalidade PREGÃO, tipo MENOR 

PREÇO UNITÁRIO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE 

ADMINISTRAÇÃO, PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O 

“RESTAURANTE POPULAR DE ITAJUBÁ”. 

 

O presente Pregão será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.02, 

Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, Lei Complementar 123/06, Lei Municipal nº 2.712/09; Decreto Municipal 

nº. 4.747, de 20.06.2013; Decreto Municipal nº. 4.826, de 05.09.2013, Decreto Municipal nº 5.439, de 

19.01.2015 e demais legislações pertinentes e as condições do presente edital.. 

 

A(s) despesa(s) será(ão) suportada(s) pela(s) dotação(ões) orçamentária(s) nºs 

02.09.01.08.244.0014.2166.3.3.90.39.00, referente a este exercício financeiro, e pelas correspondentes nos 

exercícios subsequentes. 

  

Constituem anexos do presente Edital e dele fazem parte integrante: 

 

ANEXO I – OBJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TERMO DE REFERÊNCIA. 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO III – MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

ANEXO IV – CUSTO ESTIMADO 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA PADRONIZADA 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO de execução do objeto de acordo com a especificação do edital; 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO de cumprimento da disposição do art. 27, inc. V, da Lei 8.666/93 
e alterações; 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO de inexistência de fato impeditivo; 

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO para microempresa - ME e empresa de pequeno porte – EPP 

ANEXO X – Minuta do Contrato 

ANEXO XI - Especificações Técnicas da obra de ampliação do Restaurante Popular  

ANEXO XII – Planilha de Custo da obra de ampliação do Restaurante Popular 

O edital também será disponibilizado na página oficial do Município, http://www.itajuba.mg.gov.br/, na sessão 
EDITAIS.  
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1. OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE 

ADMINISTRAÇÃO, PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O 

“RESTAURANTE POPULAR DE ITAJUBÁ”, situado na Rua Aurilio Lopes, nº 115, Bairro Centro em 

Itajubá/MG, conforme especificações contidas no ANEXO I deste Edital. 

1.2. As refeições serão preparadas nas instalações próprias do Restaurante. O Município disponibilizará o 

local que ficará sob o uso e guarda da licitante vencedora, que será responsável pela sua conservação e 

manutenção, devendo devolvê-los em perfeito estado, conforme determina o mesmo ANEXO, parte 

integrante deste Edital. 

1.3. Todos os necessários à execução dos serviços e as obras de adequação objeto da presente licitação 

deverão ser fornecidos pela licitante vencedora. 

1.4. As refeições, elaboradas de acordo com o cardápio - ANEXO I, deverão ser servidas no horário das 

11:00h às 14:00 de segunda-feira a sábado, para almoço, conforme condições, exigências e ressalvas 

estabelecidas no ANEXO I. 

1.5. As refeições serão fornecidas nos quantitativos, qualitativos e preços especificados no ANEXO I. 

1.6. O Restaurante Popular deverá funcionar, inclusive, como equipamento de Segurança Alimentar 

Nutricional (SAN), em conformidade com o Ministério de Desenvolvimento Social, devendo realizar pesquisas 

bimestrais, como indicadores do SAN, pesquisas de satisfação, assim como, Educação Alimentar, de acordo 

com o CONTRATANTE. 

1.7. Será permitida subcontratação somente em relação aos serviços de mão-de-obra indireta, como os de 

manutenção dos equipamentos. O estabelecimento deverá estar de acordo com as normas exigidas em 

legislação, inclusive em relação ao preconizado pela ANVISA (v.g., alvará sanitário). Deverão seguir padrões 

de higiene e boas práticas de manipulação dos alimentos e POP´s. A Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social realizará visitas técnicas e se julgar necessário, solicitará a substituição do 

subcontratado, que deverá ser realizada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. 

1.7.1. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização do Município será nula de 

pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das sanções legais e contratuais 

cabíveis. 

1.7.2. Em caso de subcontratação, a CONTRATADA será a única responsável tanto em relação à 

CONTRATANTE, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do 

contrato. 
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2. DO PRAZO 

 

2.1. O prazo para a prestação dos serviços objeto da presente licitação será de 12(doze) meses, contados a 

partir do recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério da Administração Municipal, até o limite 

de 60 (sessenta) meses, conforme estabelecido no artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo 

contratual. 

2.2. A proponente vencedora deverá iniciar os serviços objetos desta licitação, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias a contar da expedição da Ordem de Serviço. 

 

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

3.1. O regime de execução dos serviços será de empreitada por preço de refeições produzidas de acordo 

com os critérios estabelecidos nesse Edital e seus Anexos, sendo que o Município subsidiará apenas as 

refeições almoço produzidas, conforme item 4.4 do Termo de Referência. 

3.2. Pelas refeições almoço produzidas e não servidas o Município pagará apenas o valor referente ao 

subsídio descrito no item 4.4 do Termo de referência, e não pelo valor total da refeição (subsídio mais 

valor pago pelos usuários). 

3.3. Para efeitos de pagamento, o Município considerará 700 (setecentas) refeições almoço 

produzidas, sendo pago número diverso, seja para mais ou para menos, se houver prévia solicitação 

formal por qualquer das partes e autorização formal do Município. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que atendam todas as exigências contidas no 

presente Edital e tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado. 

4.2. Não será aceita participação de empresas: 

4.2.1. Declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta 

ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir no previsto no parágrafo único do art. 97, da 

Lei 8.666/93. 

4.2.2. Que se apresentarem sob a forma de consórcio. 
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4.2.3. Estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em licitação ou de impedimento 

de contratar com a Administração, imposta pelo Município de Itajubá, suas Fundações ou Autarquias, nos 

termos do art. 87, inciso III, da Lei 8666/93. 

4.2.4. Cujos responsáveis, titulares, sócios, empregados em geral ou técnicos, sejam servidores ou 

ocupantes de cargos comissionados da Administração Municipal. 

4.2.5. Encontrem-se sob processo de liquidação e/ou dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial ou 

sentença declaratória de falência. 

4.3. A proponente deverá, às suas expensas, vistoriar individualmente e examinar os locais dos serviços e 

suas dependências e obter sob sua responsabilidade e risco, todas as informações necessárias para a 

elaboração da proposta. 

4.3.1. É condição indispensável para participação na licitação que a proponente apresente o Atestado de 

Visita conforme ANEXO III, assinado pelo servidor lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, responsável pela viabilização do projeto, que deverá compor os documentos de habilitação (Envelope 

nº 01). 

4.3.2. A visita técnica deverá ser realizada por profissional Responsável Técnico da licitante, no dia 

22/04/2015, às 14:00 horas, horário em que os representantes das empresas deverão estar presentes no 

Restaurante Popular. 

4.3.3. Os representantes das empresas licitantes, quando da visita técnica, deverão apresentar carta de 

preposição ou procuração que os habilite a tal finalidade. 

4.3.4. Esclarecimentos acerca da visita técnica serão feitos pelo servidor João Manuel Palma Viegas, no 

próprio Restaurante Popular, de segunda á sexta-feira, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 17:00 horas, 

através do telefone nº. (035) 3692.1759. 

4.4. A simples participação da licitante através da apresentação dos envelopes gera a presunção de que: 

4.4.1. A entrega dos envelopes implica na total sujeição da licitante aos termos deste Edital e de seus 

anexos, ou seja, recebeu e tem pleno conhecimento de todos os elementos técnicos, das condições gerais e 

particulares da licitação, e possui informações suficientes para apresentação de sua proposta bem como 

integral cumprimento do contrato, não podendo invocar qualquer desconhecimento como condição 

impeditiva. 

4.4.2. Sua proposta engloba todos os materiais, mão-de-obra, serviços, taxas, impostos, encargos 

trabalhistas e sociais, energia elétrica, gás, abastecimento de água, telefonia, consumo de combustível, 
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escritório, ensaios, testes e análises, máquinas e equipamentos, bem assim como qualquer outro material 

e/ou encargo necessário à boa execução dos serviços. 

4.4.3. Assume integralmente a responsabilidade sobre os materiais e equipamentos adquiridos e utilizados 

para execução dos serviços, tanto no que se refere ao seu pagamento, quanto a sua qualidade e 

produtividade. 

4.4.4. Responde perante o CONTRATANTE pelos serviços eventualmente contratados per si, como se 

fossem executados por ela própria proponente, sendo que qualquer contratação nesse sentido dependerá de 

expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

5. DAS DATAS DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

5.1. Os envelopes "PROPOSTA" E "DOCUMENTAÇÃO" deverão ser ENTREGUES AO(A) PREGOEIRO(A), 

NA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO, no dia 24/04/2015 às 14:00 horas na Sala de Licitações do 

Departamento de Licitações, situado no Avenida Dr. Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, Prédio Centro 

Administrativo Tancredo Neves, na Cidade de Itajubá/MG. 

5.1.1. A Prefeitura Municipal de Itajubá não se responsabilizará por envelopes endereçados via postal ou por 

outras formas, e que por isso não sejam entregues na forma prevista no subitem 5.1. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO 

 

6.1. DO ENVELOPE 01 "PROPOSTA DE PREÇOS" 

O envelope 01 deverá conter a Proposta de Preços propriamente dita, bem como os demais documentos 

exigidos neste Edital, em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e frontal os 

seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 

PREGÃO N° 043/2015 

ENVELOPE "PROPOSTA DE PREÇOS" 

PROPONENTE:................................... 

 

 

6.2. DO ENVELOPE 02 "DOCUMENTAÇÃO" 

O envelope 02 deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à qualificação econômico-

financeira e à regularidade fiscal em envelope hermeticamente fechado, contendo em sua parte externa e 

frontal os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE Nº 02 

PREGÃO  

ENVELOPE "DOCUMENTAÇÃO" 

PROPONENTE:.................................. 

 

7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

7.1. Por força da Lei Complementar nº 123/06, as microempresas – ME e as empresas de pequeno porte – 

EPP que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir 

dispostos: 

7.1.1. As licitantes que se enquadrarem na condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – 

EPP, e que eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade 

fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na declaração prevista no ANEXO VII. 

7.1.2. No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja uma 

microempresa ou uma empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a 

documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem 

alguma restrição. 

7.1.3. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) 

superiores à melhor proposta classificada. 

7.2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizado o empate, proceder-se-á do seguinte modo: 

7.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusão. 

7.2.2. A nova proposta de preço mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova 

proposta (ME ou EPP). 

7.2.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 

anterior, serão convocadas as ME's ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

7.2.4. No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem enquadradas no subitem 7.1.3, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

7.2.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.2.3, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.2.6. O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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8. DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO NAS SESSÕES 

8.1. Para manifestação nas reuniões e para prática de atos relativos ao presente pregão, especialmente para 

formulação de lances verbais, interposição de recursos motivadamente na sessão, a licitante deverá indicar 

um representante devidamente credenciado. Não será aceito credenciamento de um mesmo representante 

para mais de uma empresa. 

8.2. Para o credenciamento, deverá ser apresentado: 

8.2.1. No caso de procurador, instrumento público ou particular de mandato, com firma reconhecida em 

cartório, com poderes expressos para formular ofertas e lances de preços, interpor recursos motivadamente 

na sessão e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente, juntamente com 

cópia do contrato ou estatuto social autenticado da empresa ou outro documento que demonstre que o 

outorgante tem legitimidade para representar a instituição. 

8.2.1.1. Caso o ato Constitutivo, estatuto ou contrato social da licitante estabeleça que sua administração 

será exercida por mais de um sócio conjuntamente, estes devem assinar a procuração em conjunto. 

8.2.1.2. Somente será aceita procuração assinada por apenas um sócio, quando este tiver poderes para 

representar a empresa isoladamente. 

8.2.2. No caso de diretor, gerente, sócio, proprietário ou assemelhado, ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor e documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta 

Comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas, conforme o caso. 

8.2.3. O representante legal ou o procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação. 

8.3. O representante legal da licitante deverá, ainda no ato do credenciamento, apresentar declaração dando 

conta de que a licitante satisfaz todos os requisitos necessários à habilitação, conforme modelo ANEXO II, 

sob pena do não recebimento dos envelopes. 

8.4. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 7 deste Edital, a licitante microempresa -ME 

ou empresa de pequeno porte – EPP deverá apresentar declaração de que não possui nenhum dos 

impedimentos previstos no § 4º do Art. 3º da LC 123/06, conforme modelo constante do ANEXO IX. 

8.4.1. A falsidade da declaração, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, caracterizará o 

crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e 

das sanções administrativas previstas no item 22 deste Edital. 

8.5. Os documentos dos itens 8.2 e 8.3 deverão ser entregues, FORA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E 

DOCUMENTAÇÃO, ao(à) pregoeiro(a) no momento da abertura da sessão da licitação. Os mesmos serão 

retidos pelo(a) pregoeiro(a) e juntados ao processo licitatório, podendo ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou por servidor pertencente ao 

Departamento de Licitação. 

8.6. Iniciada a sessão e antes da abertura dos envelopes, o(a) pregoeiro(a) verificará o efetivo 
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credenciamento dos representantes das licitantes que se fizerem presentes. 

8.7. Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos referidos 

nos subitens 8.2.1 ou 8.2.2. 

8.8. A inobservância dos termos deste item impedirá a licitante de dar lances e interpor recursos 

motivadamente na sessão. 

8.9. A ausência de procurador ou pessoa credenciada, bem como a falta de apresentação de procuração, 

não implicará na inabilitação da licitante ou desclassificação de sua proposta, entretanto, impossibilitará sua 

capacidade de intervenção no decorrer da sessão. 

8.10. Os interessados em acompanhar as sessões de abertura dos envelopes, que não tenham sido 

credenciados, poderão fazê-lo desde que não interfiram, de modo algum, no bom andamento dos trabalhos. 

 

9. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

9.1. Cada licitante deverá ENTREGAR NA ABERTURA DA SESSÃO, simultaneamente, 02 (DOIS) 

envelopes, devidamente fechados e indevassáveis, no endereço, data e hora estabelecidos no preâmbulo 

deste Edital, com as respectivas identificações, segundo o item 6, contendo: 

 

9.2. Do envelope nº 01 – Proposta de Preços: 

9.2.1. O envelope nº 01 deverá conter a proposta de preços nos termos do ANEXO V do presente Edital, em 

papel timbrado da proponente, em 01(uma) via impressa, datada, rubricada e assinada (com indicação clara 

do subscritor), sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em linguagem clara e que não dificulte a 

exata compreensão de seu enunciado, contendo número deste Pregão; razão social, endereço, CNPJ, 

telefone e fax do licitante; identificação clara, completa e detalhada do(s) serviço(s) ofertado(s); nome e 

número do Banco, nome e número da agência e número da conta corrente da proponente; preços unitários 

e totais do item almoço, sendo que deverá constar o valor do subsídio a ser pago pelo Município e 

preço final ao usuário, todos expressos em reais, em algarismo e por extenso. 

9.2.1.1. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço unitário pelo subsídio a ser 

pago pelo Município pela refeição/almoço, sendo consideradas para o julgamento apenas as 

propostas comerciais cotadas visando o pleno atendimento ao Edital, bem como ao ANEXO I, 

devendo ser observada a consonância com o valor estimado no ANEXO IV e que estejam em 

conformidade com as condições estabelecidas no ANEXO V. 

9.2.1.2. O valor pago pelo usuário pelo almoço é o constante do ANEXO IV, sendo objeto de análise e 

avaliação neste certame apenas o valor subsidiado pelo Município por esta refeição.  

9.2.2. A proponente deverá ofertar seu preço, expresso em reais, em algarismo e por extenso, devendo nele 

estar incluídos todos os custos constantes do item 14.3 e seguintes do Termo de Referência – ANEXO I.  
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9.2.2.1. O(s) preço(s) deve(m) ser cotado(s) em moeda nacional, em algarismo(s) e por extenso, com 

centavos de no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Caso seja apresentado preço com mais de 

02 (duas) casas decimais após a vírgula, o(a) pregoeiro(a) considerará apenas as 02 (duas) primeiras casas 

decimais, sem qualquer tipo de arredondamento. 

9.2.2.2. O(s) preço(s) ofertado(s) deve(m) ter como referência o(s) praticado(s) no mercado atacadista para 

pagamento em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo do serviço pela 

unidade recebedora. 

9.2.3.No caso de divergência entre o preço unitário e o respectivo valor total, prevalecerá o primeiro, devendo 

o(a) Pregoeiro(a) refazer o cálculo, para efeito de julgamento. 

9.2.4. Para efeito de julgamento, havendo divergência entre o valor expresso em algarismo e por extenso, 

prevalecerá este último. 

9.2.5. Apresentar na proposta, declaração de que a proponente tem conhecimento e concorda com todas as 

condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, e que cumprirá integralmente tais condições. 

9.2.6. A proposta apresentada terá validade de 60 (sessenta) dias, contados da data limite para 

apresentação dos envelopes. 

9.2.7. Os valores apresentados na Proposta Comercial devem se referir ao dia de sua apresentação perante 

ao(a) Pregoeiro(a), o qual será considerado como data de referência. 

9.2.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá, a qualquer tempo, solicitar às licitantes a composição de preços de serviços 

e/ou materiais/equipamentos, bem como demais esclarecimentos que julgar necessários. 

9.2.9. A proposta deverá ser assinada por sócio com poderes para tanto ou por procurador, cuja procuração 

contenha poder expresso para formulá-la e que tenha sido subscrita por quem tenha legitimidade. 

9.2.10. A licitante deverá apresentar uma Declaração, conforme modelo no ANEXO VI, firmada por seu 

representante legal, de que os serviços ofertados por ela, serão executados de acordo com as exigências 

estabelecidas neste Instrumento Convocatório. 

 

9.3. Do envelope nº 02 - Documentos de Habilitação: 

O envelope 02 deverá conter, obrigatoriamente, a documentação relativa à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira da licitante, em conformidade 

com o previsto a seguir: 

9.3.1. DA HABITAÇÃO JURÍDICA: 

9.3.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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9.3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas suas alterações ou ainda na forma 

consolidada, devidamente registrados, no caso de sociedades comerciais. Quando se tratarem de 

sociedades por ações, tais documentos deverão estar acompanhados da ata regularmente arquivada da 

assembléia da última eleição de seus administradores. 

9.3.1.3. Inscrição no registro civil das pessoas jurídicas, do ato constitutivo e alterações, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.  

9.3.1.4. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido por órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

9.3.1.5. O cumprimento do disposto no art. 27, inc. V, da Lei 8.666/93 deverá ser certificado por meio de 

Declaração, sob as penas da lei, emitida pelo proponente, conforme modelo constante no ANEXO VII. 

9.3.1.6. Declaração da licitante da inexistência de fato impeditivo para contratar com a Administração Pública, 

com data atual, de no máximo 10 (dez) dias antes da abertura, conforme modelo constante do ANEXO VIII. 

 

9.3.2. DA REGULARIDADE FISCAL: 

9.3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

9.3.2.2. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

9.3.2.3. Certidão negativa de débitos referentes a tributos estaduais expedida pela Secretaria Estadual da 

Fazenda. 

9.3.2.4. Certidão negativa de débitos referentes a tributos municipais expedida pela Secretaria Municipal da 

Fazenda ou Finanças da sede da licitante. 

9.3.2.5. Certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (CND/INSS). 

9.3.2.6. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 

(CRF/FGTS). 

9.3.2.7. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado às microempresas – ME e as empresas de pequeno porte – EPP o prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contados da declaração de vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 

devendo a licitante interessada apresentar as respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

9.3.2.7.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 22 deste Edital, sendo facultativo à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
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revogar a licitação. 

9.3.2.8. As certidões exigidas deverão ter sido expedidas a menos de 60 (sessenta) dias da data marcada 

para a abertura da licitação, salvo aquelas que já possuírem validade expressa fixada por lei, podendo ser 

apresentadas em original, ou por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou por 

servidor pertinente ao Departamento de Licitações. 

9.3.2.9. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de 

negativas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade 

suspensa. 

 

9.3.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.3.3.1. Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Nutricionistas. 

9.3.3.2. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, nutricionista(s) 

devidamente registrado no CRN, detentor(es) de Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por 

pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, comprovando ter executado serviço (s) compatível (eis) 

em características com o objeto da licitação. 

9.3.3.2.1. Somente serão aceitos atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado certificados pelo CRN da região da sede onde foram executados os serviços, devendo nos 

mesmos constar o necessário / suficiente para a comprovação do exigido.  

9.3.3.2.2. A comprovação do vínculo, se for de natureza trabalhista, do(s) profissional(ais) relacionado(s) no 

item 9.3.3.2. acima, será feita mediante cópia da ficha de registro de empregados, onde conste o nome do 

profissional. 

9.3.3.2.3. No caso de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação deverá ser feita através do Ato 

Constitutivo da mesma. 

9.3.3.2.4. Em se tratando de profissional contratado especificamente para a execução do objeto em questão, 

tal comprovação deverá ser feita através da apresentação do CONTRATO de prestação de serviços firmado 

entre o profissional e a empresa licitante; 

9.3.3.2.5. Anexar a(s) declaração(ões) individual(ais) do(s) profissional(ais) para atendimento ao item 

9.3.3.2., autorizando sua inclusão na equipe técnica, e que irá participar da execução do serviço em questão, 

admitindo-se substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela 

Administração. 

9.3.3.3. Apresentação de atestado(s) de capacidade operacional, em nome da empresa licitante, indicando, o 

fornecimento de refeições/ano em número igual ou maior a 100.000 (cem mil) refeições, emitido por pessoa 
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jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da licitante para desempenho em atividades 

compatíveis com o objeto do Edital, relativas à natureza e outras características dos serviços prestados, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Nutrição-CRN. 

9.3.3.3.1. Para o pleno atendimento do item 9.3.3.3. somente será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) de 

capacidade operacional que indique(m) a que contrato se refere(m), a vigência contratual e a especificação 

dos serviços prestados em consonância com o objeto da presente licitação, e contendo: 

a) nome do CONTRATANTE. 

b) período dos serviços atestados. 

c) local de prestação dos serviços. 

d) identificação do contrato (tipo ou natureza). 

e) quantidades de refeições servidas/ano. 

f) nome do(s) responsável(is) técnico(s). 

9.3.3.4. Será aceita a apresentação de atestados que se complementem, desde que referentes a serviços 

executados à mesma época e que a análise de sua totalidade atenda ao objeto licitado. 

9.3.3.5. Alvará da Vigilância Sanitária em nome da empresa licitante, expedida pelo Município sede da 

licitante, comprovando autorização para operar na atividade de preparo, fornecimento e distribuição de 

refeições. 

 

9.3.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.3.4.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (ou balanço de abertura 

dos licitantes que iniciarem suas atividades neste ano), já exigíveis, que comprovem a boa situação 

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

atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 

proposta, devendo ser apresentada à respectiva memória de cálculo.  

9.3.4.2. Demonstrações contábeis apresentados na seguinte forma: 

9.3.4.2.1.SOCIEDADES ANÔNIMAS: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício e 

Notas Explicativas, de acordo com a Lei nº 6.404, de 15/12/76, com respectivas alterações, devidamente 

publicados. 
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9.3.4.2.2. SOCIEDADES POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LTDA.: Balanço Patrimonial, 

Demonstrações do Resultado do Exercício, com termo de abertura e encerramento e prova do seu registro 

perante a Junta Comercial (sendo aceito o selo de autenticação ou de registro), de acordo com a 

legislação pertinente. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado do Exercício deverão trazer 

obrigatoriamente a assinatura do contador ou de outro profissional equivalente, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade. 

9.3.4.2.3. SOCIEDADES SUJEITAS AOS REGIMES ESTABELECIDOS NA LEI Nº9.317, DE 05/12/96 – LEI 

DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – “SIMPLES” E NAS LEIS Nº8.541, 

DE 23/12/92 E Nº8.981, DE 20/01/95 – TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO: Balanço 

Patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício, devidamente registrado, acompanhado de 

documento que comprove a opção pelo SIMPLES ou ao LUCRO PRESUMIDO. O Balanço Patrimonial e as 

Demonstrações do Resultado do Exercício deverão trazer obrigatoriamente a assinatura do contador ou de 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

9.3.4.2.4. As empresas constituídas no presente exercício deverão apresentar Balanço Provisório, do período 

compreendido entre a constituição da empresa até o mês anterior à entrega da documentação para esta 

Licitação. O Balanço Provisório deverá trazer obrigatoriamente a assinatura do contador ou de outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

9.3.4.3. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez 

Corrente (LC) e Grau de Endividamento (GE), devendo os referidos índices apresentar valores iguais ou 

superiores à um inteiro e cinqüenta centésimos (>= 1,50), resultantes da aplicação das seguintes 

fórmulas: 

ICL= AC/PC 

ILG= (AC + RLP) / (PC+ELP) 

GE= PL/ (PC + ELP)  

9.3.4.3.1. Os índices serão calculados com duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente. 

9.3.4.3.2. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculo juntado ao balanço; 

9.3.4.3.3. Se necessária à atualização do balanço, deverá ser apresentada juntamente com o memorial de 

cálculo correspondente. 

9.3.4.4. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

Distribuidor Judicial da Comarca onde se situa a pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 120 

(cento e vinte) dias anteriores à data marcada para abertura dos envelopes. 
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9.3.5. Salvo disposição em contrário e nos casos em que a validade não estiver fixado no próprio documento, 

computar-se-ão os prazos excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento, sendo considerado 

prorrogado o prazo até o 1º (primeiro) dia útil se o vencimento cair em feriado ou dia em que não houver 

expediente na Prefeitura. 

9.3.6. O(a) Pregoeiro(a) confirmará a autenticidade dos documentos apresentados extraídos pela Internet, 

junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 

9.3.7. A apresentação do CRC, em plena validade e com as certidões em vigor, expedido pela Prefeitura 

Municipal de Itajubá SUBSTITUI a apresentação dos documentos exigidos nos subitens 9.3.1.1, 9.3.1.2, 

9.3.1.3, 9.3.2.1, 9.3.2.2, 9.3.2.3, 9.3.2.4, 9.3.2.5, 9.3.2.6 e 9.3.4.4.  

9.3.8. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou filial da licitante, 

não sendo aceita parte de documentos de uma e parte de outra, sob pena de inabilitação da licitante; exceto 

aqueles que expedidos para a matriz, em virtude de lei, forem válidos para a filial. 

 

10. DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

10.1. São os seguintes os procedimentos a serem adotados para a realização do pregão propriamente dito: 

10.1.1. No dia, hora, e local designados neste Edital, os licitantes deverão estar legalmente representados ou 

por terceiros devidamente credenciados através de procuração conforme subitem 8.2.1, com poderes 

específicos para formulação de lances verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame. 

10.1.2. Instalada a sessão pública do pregão, e no ato do credenciamento dos participantes, estes deverão 

apresentar ao(à) pregoeiro(a), como condição de participação do certame, a declaração de que preenchem 

todos os requisitos necessários para a habilitação, conforme modelo contido no ANEXO II. 

10.1.3. Após o credenciamento dos participantes, o(a) pregoeiro(a) procederá à abertura dos envelopes das 

propostas comerciais. Em seguida, será verificada a conformidade das propostas com os requisitos deste 

Edital. 

10.1.3.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do Edital, 

considerando-se como tais as que não possam ser atendidas, no ato, por simples manifestação do 

proponente. 

10.1.3.2. As propostas serão classificadas provisoriamente, em ordem crescente de menor preço unitário 

pelo subsídio a ser pago pelo Município pela refeição/almoço, consignado na proposta escrita. 

10.1.3.3. Constarão na ata os licitantes participantes, os preços oferecidos nas propostas apresentadas, as 

propostas eventualmente desclassificadas com a respectiva fundamentação e a ordem de classificação 

provisória das cotações. 

10.1.4. No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o(a) pregoeiro(a) convidará 
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individualmente o licitante ofertante da menor proposta, e todos aqueles com propostas de preços até 10% 

superiores àquela, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

10.1.4.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os 

autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

10.1.4.2. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade da proposta escrita de menor 

preço unitário com o parâmetro de preço definido no item 11, bem como sua exeqüibilidade. 

10.1.4.3. Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida caberá ao(à) 

pregoeiro(a) verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

10.1.4.4. O(a) pregoeiro(a) abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, até o momento em que 

não haja novos lances de preços menores aos já ofertados. 

10.1.4.5. Não serão aceitos lances cujos valores sejam iguais ou maiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente ofertado. 

10.1.4.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará na 

exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais relativos ao objeto, ficando sua 

última proposta registrada para classificação definitiva ao final da etapa. 

10.1.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o(a) pregoeiro(a) procederá à classificação definitiva das 

propostas, que será consubstanciada em ata. 

10.1.6. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação do 

proponente classificado em primeiro lugar. 

10.1.7. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, o licitante classificado e habilitado 

será declarado vencedor. 

10.1.8. Serão inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação incompleta ou com borrões, rasuras 

em partes essenciais, e desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do 

Edital. 

10.1.9. Se o licitante for considerado inabilitado, o(a) pregoeiro(a) poderá conceder dentro da própria da 

sessão, faculdade para o saneamento de falhas, desde que as mesmas possam ser escoimadas no ato. 

10.1.10. Se no Certificado de Registro Cadastral, emitido pelo Município de Itajubá, constar alguma das 

certidões relativas aos subitens 9.3.2.2, 9.3.2.3, 9.3.2.4, 9.3.2.5, 9.3.2.6 com prazo de validade expirado, o(a 

Pregoeiro(a) poderá verificar na página do órgão respectivo a regularidade da mesma. 

10.1.10.1. No caso do subitem 9.3.2.4, Certidão negativa de débitos referentes a tributos municipais expedida 

pela Secretaria Municipal da Fazenda ou Finanças da sede da licitante, se aplicará o disposto no subitem 

anterior, desde que haja a possibilidade de se verificar na página do órgão respectivo a regularidade da 

mesma. 
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10.1.10.2. Se o licitante desatender às exigências para habilitação, o(a) pregoeiro(a) examinará as ofertas 

subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

10.1.11. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá interpor recurso imediata e motivadamente na 

sessão, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes franqueada vista imediata aos autos. 

10.1.11.1. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.1.11.2. A ausência de interposição de recurso, motivadamente na sessão, conforme previsto no item 

10.1.11 acima importará na decadência do direito de recurso. 

10.1.11.3. O recurso contra a decisão do(a) pregoeiro(a) terá efeito suspensivo. 

10.1.12. Decididos, quando for o caso, os recursos, o(a) pregoeiro(a) declarará o vencedor da licitação, 

encaminhando os autos do processo à autoridade competente, para homologação do certame e convocação 

do adjudicatário para prestação do serviço. 

10.1.13. Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato 

ou não apresentar situação regular, poderá ser convocado outro licitante, observada a ordem de 

classificação, para assumir a avença, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções. 

10.1.14. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados e dos 

classificados não declarados vencedores permanecerão sob custódia da Administração, até expirar a data de 

validade das propostas. 

10.1.14.1. Decorrido o prazo estabelecido neste item as licitantes deverão, mediante requerimento próprio, 

retirar os envelopes no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após o qual os mesmos serão eliminados. 

10.1.15. Nas situações previstas nos itens 10.1.4.2, 10.1.4.3 e 10.1.10.2 o(a) pregoeiro(a) negociará 

diretamente com o proponente para que seja obtido o melhor preço. 

10.1.16. Na hipótese de ocorrer a inabilitação de todas as licitantes ou a desclassificação de todas as 

propostas, fica facultado ao(a) Secretário(a) Municipal de Administração e Gestão de Pessoas fixar o prazo 

de oito dias úteis para que estas apresentem novos documentos. 

10.1.16.1. Caso as licitantes manifestem possibilidade de sanar as irregularidades em prazo inferior 

ao definido no item 10.1.16, este poderá ser reduzido. 

10.1.17. A licitante vencedora deverá apresentar, 48 (quarenta e oito horas) após a homologação do 

certame, tabela detalhando a composição dos seus custo, que fará parte integrante de sua proposta. 

11. DO PREÇO 

A(s) licitante(s) somente será(ão) declarada(s) vencedora(s) se sua(s) proposta(s) final(is) contemplar(em) 

valor igual ou inferior ao orçado pela Administração, cujo orçamento integra este edital (ANEXO IV). 
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12. DA HOMOLOGAÇÃO 

 

A homologação do presente certame compete ao(a) Secretário(a) Municipal de Administração e Gestão de 

Pessoas, o que ocorrerá logo após o julgamento e após a decisão dos recursos eventualmente interpostos. 

 

13. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  

13.1. Homologado o procedimento licitatório e adjudicado o respectivo objeto, a empresa vencedora será 

convocada para, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da 

notificação, assinar o Termo de Contrato, cuja minuta é parte integrante deste Edital, sob pena de decair do 

direito à contratação, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidade prevista neste Edital. 

13.2. No ato da assinatura do contrato, a adjudicatária deverá apresentar: 

13.2.1. O comprovante de recolhimento da garantia contratual, no importe de 5%(cinco por cento) do valor do 

contrato, em uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei 8.666/93. 

13.2.2. Apólice de seguro, cobrindo: 

 
Cobertura Prêmio 

Danos Elétricos R$ 200.000,00 

Danos Externos R$ 300.000,00 

Despesas Fixas R$ 200.000,00 

Impacto Veículos/Queda Aeronaves R$ 200.000,00 

Incêncio/Raio/Explosão/Implosão R$ 2.000.000,00 

Recomposição de Documentos R$ 4.000,00 

Responsabilidade Civil Operações R$ 200.000,00 

Tumultos R$ 50.000,00 

Vendaval R$ 200.000,00 

Vidros R$ 45.000,00 

Cobertura Prêmio 
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14. DA GARANTIA DO CONTRATO 

14.1. A garantia do contrato será prestada em qualquer das modalidades estabelecidas no art. 56, da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

14.2. A garantia do contrato será prestada antes de sua lavratura, no valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) do valor total estimado do contrato celebrado e será restituída após o término da execução contratual, 

mediante requerimento da CONTRATADA, obedecidas as normas legais aplicáveis à espécie. 

14.3. O valor dado em garantia responderá, no curso do contrato, pelas multas aplicadas à CONTRATADA, 

podendo ser retido pelo CONTRATANTE para satisfação de perdas e danos, devendo ser exigida 

complementação caso seja insuficiente o valor disponível para atender ao débito. 

14.3.1.Eventual saldo favorável à CONTRATADA será liberado ou restituído ao final do contrato e, quando 

em dinheiro, atualizado monetariamente. 

14.4. A garantia será reforçada em caso de eventual acréscimo do valor contratual, e renovada quando se 

firmar termo aditivo para prorrogação do prazo contratual. 

14.5. A garantia prestada poderá ser substituída mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as 

modalidades previstas e legislação vigente. 

14.6. Caso a garantia seja prestada em moeda corrente nacional, seu montante será depositado em conta 

bancária de renda e juros, e por oportunidade da sua devolução, o seu valor será o produto do capital mais 

os rendimentos que forem apurados pelo estabelecimento bancário portador da conta respectiva. 

15. DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1. A contratação do objeto desta licitação dar-se-á mediante assinatura de contrato, nos exatos termos da 

minuta integrante deste Edital (ANEXO X), e dele fará parte, como se transcrito estivesse, o Anexo I – Termo 

de Referência, o inventário dos equipamentos, utensílios e materiais de apoio básicos fornecidos pelo 

CONTRATANTE e quaisquer outros documentos integrantes do procedimento licitatório e indispensáveis 

para plena compreensão do mesmo. 

15.2. A licitante considerada vencedora será convocada para, num prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o 

contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 

art. 81 e 87 da Lei 8.666/93, aplicadas nos moldes do item 22 deste Edital. 

15.3. Em caso de a convocada não comparecer ao local indicado para assinatura do contrato é facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 



 
 

19 
 

e nas mesmas condições propostas à primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a 

licitação. 

15.3.1. Para as licitantes convocadas nestas condições, em caso de recusa, não se aplicam as sanções 

prevista no subitem 22.2. 

15.4. Caberá à licitante vencedora indicar seu representante legal, devidamente qualificado, com poderes 

para assinar o contrato, sendo que a documentação comprobatória ficará arquivada nos autos do processo 

licitatório, na Prefeitura Municipal de Itajubá, podendo ser procuração, contrato social, CRC, ou documento 

equivalente, como também indicar o responsável técnico que representará a empresa durante a execução 

dos serviços. 

15.5. Prestar a garantia do contrato, em conformidade com o disposto no item 14 deste Edital. 

15.6. Apresentar apólice de seguro em conformidade com o disposto no subitem 13.2.2 

15.7. Quando da contratação, a licitante vencedora deverá manter todas as condições de qualificação 

apresentadas no processo licitatório. 

 

16. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. As responsabilidades e obrigações da CONTRATADA são aquelas especificadas no Termo de 

Referência – ANEXO I e na Minuta Contratual – ANEXO X do presente edital e na legislação aplicável à 

espécie. 

17. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

17.1. As responsabilidades e obrigações do CONTRATANTE são aquelas especificadas no Termo de 

Referência – ANEXO I e na Minuta Contratual – ANEXO X do presente edital e na legislação aplicável à 

espécie. 

18. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

18.1.Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: 

18.1.1. O acompanhamento e controle do serviço contratado, competindo-lhe ainda atestar as notas fiscais 

de prestação de serviços, encaminhando-as para fins de pagamento e zelar pelo fiel cumprimento da 

execução do contrato. 

18.1.2. Fiscalizar a execução de cada uma das etapas a serem operacionalizadas, em especial quanto à 

quantidade e qualidade dos serviços executados, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar 
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conveniente, informações do seu andamento, fazendo cumprir todas as disposições de lei, do presente edital 

e respectivo contrato. 

18.1.3. Verificada a ocorrência de irregularidades no cumprimento do contrato, adotar as providências legais 

e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação de penalidades, quando for o caso. 

18.1.4.O exercício da fiscalização dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita 

execução do contrato. 

19. PREÇOS E REAJUSTAMENTOS 

19.1. O valor contratual para a execução dos serviços especificados no Edital e seus anexos será aquele 

constante da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, com data base correspondente à data da 

apresentação da proposta. 

19.2. O valor contratual remunerará todas as despesas com a execução dos serviços, e deve compreender 

todos os custos descritos no item 14.3 e seguintes do Termo de Referência e demais despesas, constituindo-

se, a qualquer título, a única e completa remuneração pela perfeita execução do contrato. 

19.3. O valor contratual permanecerá irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, somente será 

objeto de reajuste depois de decorrido um ano da data da contratação, ou do último reajuste, cuja 

formalização se dará mediante termo aditivo contratual, tomando-se por base a variação do INPC/IBGE 

verificado no período vencido ou, em sua ausência, outro que o substitua. 

19.4. No momento do reajuste contratual, após o período de 12 (DOZE) meses, deverá ser deduzido o 

percentual de 10% (dez) estimado do custo de obras de adequação, tendo em vista que não haverá 

investimentos estruturais por parte da empresa vencedora do certame nos próximos anos. 

19.5. O dedução será aplicada somente no valor do subsidio municipal por refeição, permanecendo a valor 

de contra partida dos usuários inalterado. 

20. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

20.1. Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo os quantitativos 

diários e totais mensais das refeições fornecidas, que deverão ser encaminhadas para a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social.  

20.1.1. Para efeitos de pagamento serão consideradas as refeições produzidas - abatido o valor pago pelo 

usuário, respeitado o disposto no item 3.  

20.2. O CONTRATANTE disporá de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da execução e apresentação 

da medição pela CONTRATADA, para examinar seu conteúdo e aprovar os serviços corretamente 
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executados e glosar aqueles não realizados ou realizados incorretamente ou ainda descontar eventuais 

valores decorrentes da aplicação de penalidades, segundo estabelecido no item 22 deste edital. 

20.3. Uma vez analisado e aprovado o demonstrativo (ou parte dele) referido no subitem 20.1, o 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA de seu teor, para que emita a nota fiscal para pagamento. 

20.4. O pagamento deverá ser realizado pelo CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias após a data de 

recebimento da Nota Fiscal. 

20.4.1. Os documentos exigidos para pagamento são: 

20.4.1.1. Certificado de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS. 

20.4.1.2. Certidão Negativa de Débito – CND do INSS. 

20.4.1.3. CND Municipal de Itajubá, se a licitante for estabelecida neste município; 

20.4.1.4. Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS); 

20.4.1.5.Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP); 

20.4.1.6.Folha de Pagamento do pessoal efetivamente empregado na prestação dos serviços, com 

comprovante de quitação;  

20.4.1.7. Nota Fiscal com discriminação dos serviços prestados e as respectivas quantidades. 

20.5. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o 

decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que 

estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

20.6. O objeto, ou sua parcela, executado em desacordo com as especificações, contendo vícios, defeitos, 

incorreções ou diverso das condições propostas, deverá ser objeto de revisão. 

20.7. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelos serviços executados ou 

implicará em sua aceitação. 

20.8. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pelo recolhimento dos tributos e contribuições 

incidentes sobre a execução do contrato. 

20.9. Cada fatura deverá discriminar o número de refeições servidas, os respectivos preços unitários e totais, 

sendo devidamente vistada pelo órgão requisitante, como prova de serviço realizado. 

20.10. Se a licitante vencedora tiver sede fora do município de Itajubá, no ato do pagamento, será retido, pela 

Secretaria Municipal da Fazenda, valor referente ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). 
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21. RESCISÃO CONTRATUAL 

21.1. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 

da Lei 8666/93. 

21.2. A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplemento das 

partes ou conveniência para a Administração, respeitadas suas conseqüências legais, nos moldes dos arts. 

79 e 80 da Lei 8666/93. 

21.3. A rescisão do contrato, unilateralmente, pelo CONTRATANTE, acarretará as conseqüências previstas 

no artigo 80, da Lei Federal nº 8.666/93, em especial: 

21.3.1. Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do CONTRATANTE, lavrando-se termo 

circunstanciado. 

21.3.2. Ocupação e utilização dos locais, instalações, equipamentos, materiais, veículos e pessoal 

empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos 

posteriormente. 

21.3.2.1.Caso não ocorra a devolução, prevista no subitem 21.3.2, caberá ressarcimento, mediante prévia 

avaliação. 

21.3.3. Perda da garantia contratual. 

21.3.4. Responsabilização por prejuízos causados à Prefeitura. 

21.4. A Prefeitura poderá assumir a execução dos serviços independentemente da rescisão contratual, na 

hipótese da CONTRATADA não conseguir deter movimento grevista, legal ou não, que paralise ou reduza os 

trabalhos, por um período superior a 24 (vinte e quatro) horas, podendo, após esse prazo, operar os 

equipamentos da CONTRATADA com seu pessoal, por conta e risco desta. 

21.5. O contrato poderá, ainda, ser rescindido pelo Município, após a conclusão, em processo administrativo, 

da prática de qualquer ato ilícito de natureza grave pela CONTRATADA, seus responsáveis ou empregados, 

relacionado à execução do contrato. 

21.5.1. Nesse caso, o Município poderá, ainda, aplicar a penalidade de multa correspondente ao valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor contratual, reajustado nas mesmas bases do contrato. 

22. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. As disposições previstas nos artigos 81 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores 

aplicam-se ao presente Edital e contrato dele oriundo. 
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22.2. A recusa da adjudicatária em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceita 

pela Administração, ensejará a aplicação da penalidade de suspensão do direito de licitar e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Itajubá, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem prejuízo da 

aplicação de multa, nos termos contratuais; 

22.3. Em caso de inexecução total ou parcial do ajuste, a CONTRATADA estará sujeita as conseqüências 

previstas nos artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis. 

22.4. À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 

a) Advertência; 

b) Multa administrativa, gradual, conforme a gravidade da infração; 

c) Perda da caução anteriormente depositada a favor da Prefeitura Municipal de Itajubá; 

d) Suspensão temporária de participação em processos licitatórios e impedimentos de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade; 

22.5. A CONTRATADA estará sujeita, ainda, as seguintes multas, cujo cálculo incidirá sobre o valor 

contratual reajustado nas mesmas bases do contrato: 

22.5.1. Multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura mensal à CONTRATADA caso não 

cumpra o horário previsto para as refeições, e ainda se forem encontrados objetos estranhos nas refeições e 

se ainda não se cumprir quaisquer dos itens solicitados neste edital de licitação, principalmente aqueles 

descritos no preâmbulo deste Edital e no Anexo I; 

22.5.2. Multa por inexecução parcial do contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor anual do contrato; 

22.5.3. Multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do contrato. 

22.6. A multa prevista será aplicada após apreciação da defesa apresentada pela CONTRATADA no prazo de 

5 (cinco) dias contados de sua notificação, devendo ser descontada, após o prazo de defesa e julgamento da 

mesma, da garantia ou se for insuficiente, dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, nos 

termos do artigo 87, parágrafo primeiro da Lei 8.666/93, podendo ainda ser inscrita na dívida ativa, na forma 

da Lei. 

22.7. As multas são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui as demais, bem como não 

eximem a licitante da plena execução dos serviços solicitados. 

22.8. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da nota fiscal do mês de referência 

do fornecimento, se não houver recurso ou se o mesmo estiver definitivamente denegado. 

22.9. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo representante da 
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Administração, nos moldes do art. 67, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

 

23. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES FACE AO EDITAL E RECURSOS FACE AS DECISÕES  

23.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do presente Edital, decaindo deste direito 

aquele que não se manifestar até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data da sessão do pregão, por escrito, 

nos termos do subitem 23.6. do edital, o que caracterizará aceitação de todos os seus termos e condições. 

Para maiores esclarecimentos: (35) 36921759. 

23.2. Será facultado aos interessados a apresentação de impugnações face ao edital, nos termos do artigo 

41 da Lei 8.666/93, e interposição de recursos, nos termos do art.4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/02, e 

art.109 da Lei 8.666/93, conforme situação, prazos e condições neles estabelecidos, decaindo do direito, se 

ultrapassados os prazos previstos. 

23.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o interessado de participar do processo licitatório até 

o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

23.4. Declarada vencedora, a licitante, inclusive aquela que foi desclassificada antes da sessão de lances, 

poderá manifestar a intenção de interpor recurso. Esta manifestação deverá ser realizada no ato da 

convocação pelo(a) Pregoeiro(a) dessa intenção por parte das licitantes. 

23.5. A falta de manifestação da intenção de recorrer ou não a apresentação das razões de recurso 

importará na decadência do direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado(a) a adjudicar o objeto à licitante 

declarada vencedora. 

23.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

23.7. Os esclarecimentos, impugnações e recursos serão dirigidos ao(à) Pregoeiro (a) que poderá, no prazo 

de 03 (três) dias úteis reconsiderar sua decisão, ou neste mesmo prazo encaminhá-los ao Secretário 

Municipal de Administração e Gestão de Pessoas devidamente informado, para a decisão, que também será 

proferida no prazo de 03 (três) dias úteis. 

23.8. Os questionamentos, impugnações e recursos poderão ser enviados através de fac-símile ou por e-

mail, devendo o original ser protocolado em até 05 (cinco) dias da data da recepção do material, no 

Departamento de Suprimentos, no horário de 12h00min às 18h00min. 

23.9. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos, recursos e a impugnações interpostos fora do 

prazo legal e das condições acima estabelecidas. 
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24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Em razão do Princípio da Auto Tutela, nos termos do art.49 da Lei 8.666/93, o presente pregão poderá 

ser anulado ou revogado, sempre mediante despacho motivado, sem que caiba a qualquer licitante direito à 

indenização. 

24.2. Todos os documentos apresentados pelas licitantes deverão o ser em original, por qualquer processo 

de cópia legível autenticada ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, desde que não contrarie eventuais 

determinações constantes no corpo do próprio documento. No caso de documentos produzidos em outro 

país, deverão ser autenticados pelo respectivo consulado e traduzidos para o português por tradutor 

juramentado 

24.3. Os autos do processo de licitação somente terão vista franqueada aos interessados a partir da 

intimação das decisões recorríveis. 

24.4. São vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto licitado, a associação do objeto licitado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, salvo expressa 

anuência do Município. 

24.5. A tolerância do município com qualquer atraso ou inadimplência por parte da licitante vencedora não 

importará de forma alguma em alteração contratual ou novação. 

24.6. O presente Edital, seus anexos e a proposta do Contratado farão parte integrante do Contrato, 

independentemente de transcrição. 

24.7. Os casos omissos serão analisados e decididos pelo(a) Pregoeiro(a), que, para tanto, poderá ouvir os 

órgãos técnicos e especializados, e suas decisões serão ratificadas pela Autoridade Superior. 

24.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 

24.9. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratação. 

24.10. O(a) Pregoeiro(a), no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente 

formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e 

não comprometam a lisura da licitação. 

24.11. É facultado ao (à) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

24.12. A homologação do procedimento e adjudicação do objeto serão publicadas na Imprensa Oficial, 

obedecida a Legislação correlata. 
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24.13. Qualquer alteração que se fizer necessária com relação ao instrumento convocatório e 

decisões referentes ao andamento processual serão publicadas em órgão de divulgação oficial e 

disposta no site www.itajuba.mg.gov.br. 

24.14. Nos termos da Portaria nº 082/2015 o(a) Pregoeiro(a) designado(a) para a presente licitação é 

o(a) Sr(ª) Maika Jennifer Ribeiro, auxiliado(a) pela equipe de apoio também nomeada pela mesma 

portaria. 

Itajubá, 06 de abril de 2015.  

 

 

 

Maika Jennifer Ribeiro  
Pregoeiro(a) 
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Pregão nº 043/2015 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE 

ADMINISTRAÇÃO, PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO 

DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE ITAJUBÁ 

1 – INTRODUÇÃO 

Esse documento tem por finalidade estabelecer os parâmetros e exigências técnicas e 

administrativas a serem atendidas para a apresentação de propostas de Prestação de Serviço de 

Administração, Preparo, Fornecimento e Distribuição de Refeições para o Restaurante Popular de Itajubá, 

denominado neste Termo de Referência como “Restaurante Popular”. De Segunda-Feira à Sexta deverão ser 

fornecidas 700 (setecentos) almoços/dia. O Contrato terá 12 meses de vigência, contado a partir da emissão 

da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por igual período por mais 4 (quatro) vezes, não excedendo o 

total de 60 meses de contrato. A Ordem de Serviço deverá ser expedida pela Administração, prevendo 

aproximadamente 184.900 (cento e oitenta e quatro mil e novecentos) almoços pelo período de 12 meses de 

contrato, que deverão ser operacionalizadas no Restaurante Popular, localizado na Rua Aurilio Lopes, nº 115, 

Bairro Centro em Itajubá/MG. 

De acordo com a demanda apresentada poderá haver uma variação na média do número de 

refeições servidas diariamente, de até 25% (vinte e cinco por cento) para mais ou menos, em qualquer uma 

das refeições e em qualquer dia, mediante prévia solicitação e/ou autorização da Equipe de Gestão do 

Restaurante Popular prepostos da Administração. 

Os serviços, objeto deste Termo de Referência, fazem parte de um conjunto de ações integrantes da 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Itajubá, em conformidade com a Tipificação 

Técnica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS. 

2 – PROGRAMA RESTAURANTE POPULAR 

O “Programa Restaurante Popular”, integrante da Política Pública de Segurança Alimentar e 

Nutricional, tem como objetivo propiciar preferencialmente à população carente, aos trabalhadores formais e 

informais, desempregados, crianças, estudantes, aposentados, moradores de rua, idosos e famílias em 

situação de risco de insegurança alimentar e nutricional, o acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, a preço módico, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural 

e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis. 

O Programa obedecerá às disposições contidas em Decreto (s) Municipal (is) que a regulam, e será 

administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através da Diretoria de Proteção Social 

Básica. 
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3 – OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE ITAJUBÁ 

A operacionalização do Restaurante Popular, localizado à Rua Aurilio Lopes, nº 115, Bairro Centro 

em Itajubá/MG, se fará de acordo com o escopo do fornecimento do presente Termo de Referência. 

4 – ESCOPO E EXTENSÃO DO FORNECIMENTO 

4.1. Prestação de serviços de administração, preparo, fornecimento e distribuição de refeições, cujas 

quantidades, qualidades e freqüências constam das Especificações Técnicas – Item 9 deste Termo – no 

horário das 10:30h às 14:00 de segunda-feira a sexta, para almoço; conforme condições e exigências 

estabelecidas no presente Termo. 

4.2. Os dias e horários de funcionamento podem ser alterados a qualquer tempo, justificados 

formalmente de forma expressa à necessidade – observadas as disposições do procedimento licitatório, que 

será realizado pelo Município de Itajubá, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, visando 

à comercialização pública das refeições, sendo: Almoço R$2,00 (dois reais). 

4.3. Nos 12 (doze) primeiros meses, a partir da data de assinatura do contrato, os valores para a 

comercialização pública das refeições serão mantidos, podendo após esse período ser reajustados, a 

qualquer tempo, por decreto executivo, justificada a necessidade.  

4.4. O valor total estimado para cada Almoço é de até R$ 7,29 (sete reais e vinte e nove centavos), 

sendo destes R$ 2,00 (dois reais) pago pelo usuário e retido pela Contratada, e, até R$ 5,29 (cinco reais e 

vinte e nove centavos) subsidiado pelo CONTRATANTE, sendo estes os valores máximos previsto para 

pagamento a CONTRATADA pelo CONTRATANTE. 

4.4.1. Será paga a CONTRATADA a refeição produzida no Almoço, obedecendo aos quantitativos 

descritos neste Termo de Referência. 

4.5. As informações constantes neste Termo deverão ser consideradas como simples referência para 

a quantificação e orçamento do fornecimento e serviços a serem propostos. A licitante deverá verificar os 

dados fornecidos e executar os levantamentos julgados necessários, por ocasião de participação na visita 

técnica obrigatória. 

5 – LOCALIZAÇÃO 

Rua Aurilio Lopes, nº 115, Bairro Centro em Itajubá/MG 

6 – NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

6.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto deste Termo de Referência seguindo leis, decretos, 

resoluções, normas e recomendações do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, e Vigilância Sanitária do Município de Itajubá, 

vigentes na data da contratação ou alteradas e implantadas durante a vigência do contrato. 
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6.2. A CONTRATADA deverá submeter-se à fiscalização sistemática da Vigilância Sanitária 

Municipal. 

7 – DIMENSIONAMENTOS DE PESSOAL 

7.1. A CONTRATADA deverá manter em seu quadro funcional uma equipe capacitada, habilitada e 

prepara em quantidade suficiente para a plena execução do objeto contratado. 

7.2. A CONTRATADA deverá manter Nutricionista no Restaurante Popular durante todo o período de 

seu funcionamento. 

7.3. As Nutricionistas deverão comprovar experiência na área de produção, devendo o profissional, 

no período de distribuição das refeições, exercer somente a função de supervisão.  

7.4. Preferencialmente, pelo menos 80% (oitenta por cento) dos profissionais recrutados deverão 

residir em Itajubá, com comprovada experiência na área de atuação. 

7.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ter permanentemente no Restaurante Popular uma 

equipe composta por 01 (um) Gestor, 01 (um) Nutricionista e 01 (um) Assistente Social, além de estagiários 

e/ou outros servidores de áreas afins. 

 8 – VISITA TÉCNICA 

8.1. A visita ao local de realização dos serviços constitui condição básica obrigatória para 

apresentação das propostas, a fim de familiarizar os eventuais licitantes com a natureza e vulto dos 

fornecimentos e serviços, conhecer as facilidades e recursos existentes, bem como obter quaisquer outras 

informações adicionais necessárias. 

8.2. Qualquer dúvida posterior à realização da visita técnica obrigatória, ou decorrente da 

interpretação e conteúdo deste Termo, deverá ser apresentada por escrito à Comissão Especial de Licitação, 

até a data estabelecida no Edital. 

8.3. A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, modificar os preços ou as condições de sua 

proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre as condições locais existentes, ou 

ainda, sob a alegação de qualquer falha na obtenção de dados. 

9 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

As especificações a seguir definem as características dos fornecimentos e/ou serviços envolvidos no 

escopo acima: 

9.1. Do Almoço: 

9.1.1. Deverá ser servido no horário das 11:00h às 14:00h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto 

feriados nacionais e/ou municipais. 
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9.1.2. O Restaurante Popular funcionará também em três datas especiais, a saber: Páscoa, Dia do 

Trabalho e Ceia de Natal. 

9.1.3. O Cardápio das datas especiais será fornecido pelo Contratante, devendo ser executado 

plenamente pela Contratada. 

9.1.4. Mediante solicitação da Equipe de Gestão do Restaurante Popular de Itajubá, com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, o almoço deverá ser servido em horário diverso do 

previamente estipulado. 

9.1.5. Eventualmente, mediante prévia solicitação do CONTRATANTE, com antecedência mínima de 

36 (trinta e seis) horas, o almoço poderá ser servido em datas e/ou horários diferentes dos habituais. 

9.2. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação do profissional nutricionista do CONTRATANTE, 

a Programação dos Cardápios Mensais, até 45 (quarenta e cinco) dias anteriores a sua execução, e caso 

necessário, estes deverão ser adequados conforme orientações da nutricionista do CONTRATANTE. 

 9.3. Os cardápios deverão ser apresentados com o cálculo dietético, com os valores/pesos dos 
alimentos prontos a serem consumidos, no prazo de 15 dias antes da sua execução, com os valores do 
macronutrientes - proteína, carboidrato e lipídeo, e micro nutrientes – fibras, sódio, calorias e Ndpcal, 
observando o que é preconizado pelo Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Sendo, 
CARBOIDRATO 55 -75%; PROTEÍNA 10-15%; GORDURA TOTAL 15-30%; GORDURA SATURADA < 10%; 
FIBRA > 25 g; SÓDIO: até 2400mg 

I - as refeições principais (almoço, jantar) deverão conter oitocentas calorias, para o almoço, e seiscentas 
para o jantar, admitindo-se um acréscimo de vinte por cento (quatrocentas calorias) em relação ao Valor 
Energético Total –VET de duas mil calorias por dia e deverão corresponder a faixa de 30- 40% (trinta a 
quarenta por cento) do VET diário; 

II - as refeições menores (desjejum e lanche) deverão conter de trezentas a quatrocentas calorias, admitindo-
se um acréscimo de vinte por cento (quatrocentas calorias) em relação ao Valor Energético Total de duas mil 
calorias por dia e deverão corresponder a faixa de 15 - 20 % (quinze a vinte por cento) do VET diário; 

As informações sobre os cálculos dietéticos poderão, por decisão conjunta entre a CONTRATADA e 

o CONTRATANTE, ser alteradas. 

- Deverá ser disponibilizado saches de açúcar e adoçante aos usuários. 

9.4. O Almoço deverá ser constituído obrigatoriamente de: Salada, Arroz, Feijão, Prato Protéico, 

Guarnição, Sobremesa única. 

 9.4.1. DA SALADA: A composição da salada deverá constar de dois alimentos, sempre um vegetal e 

um leguminoso, porcionados individualmente ou misturados conforme a preparação, com o mínimo de 100g. 

O fornecimento de saladas elaboradas tipo mista, como maionese de legumes, salpicão entre outras, não 

descarta a obrigatoriedade em servir a segunda salada, sendo esta de vegetal folhoso.  
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ITENS INCIDÊNCIAS GRAMAGENS 

SALADAS 

Vegetal tipo A folhoso 
Vegetal tipo A não folhoso 
Vegetal tipo B 
Vegetal tipo C 
Leguminosas 
Conservas 

Crua, preparada para 
consumo 

40g a 60g 

Cozida, preparada para 
consumo 

60g a 80g 

 

9.5.2. DO PRATO PROTÉICO  

9.4.2.1. Deverá ser oferecido 1 (um) tipo de prato protéico diariamente; 

9.4.2.2. Todos os pratos protéicos deverão ser preparados cozidos, grelhados ou assados, sendo vedado 

totalmente qualquer tipo de fritura; 

9.4.2.3. Não poderá haver a mistura entre os cortes de carne na mesma preparação; 

9.4.2.4. A tabela abaixo estabelece especificação do tipo de carne, porção e freqüência a ser servida no 

prato protéico. O peso apresentado “in natura” das carnes bovinas, suínas, de aves e peixes já deverão estar 

livres de gordura ou aponeuroses e descongeladas. 

ITENS INCIDÊNCIAS 
GRAMAGENS  

“in natura” 

BOVINOS 

Bife ou Pedaço de: Patinho/Maminha Fraldinha/ 
/Miolo de Paleta/Coxão Mole 

4 a 7 vezes/mês 140g a 150g 

Moída: Patinho/Maminha Fraldinha/ /Miolo de 
Paleta/Coxão Mole 
Obs: Não poderá ser acrescido de PTS (Proteína 
Texturizada de Soja) 

4 a 7 vezes/mês 140g a 150g 

Iscas: Patinho/Maminha Fraldinha/ /Miolo de 
Paleta/Coxão Mole 

4 a 7 vezes/mês 140g a 150g 

Músculo Traseiro 4 a 7 vezes/mês 150g a 160g 
Quibe de carne moída 
Obs: Não poderá ser acrescido de PTS (Proteína 
Texturizada de Soja) e a proporção de trigo não 
poderá ultrapassar 25% da quantidade total de 
carne 

1 a 2 vezes/mês 180g a 210g 

AVES 

Peito de frango com osso 
4 a 7 vezes/mês 220g a 240g (sendo 90g 

a 100g de parte 
comestível) 

Peito de frango sem osso 4 a 7 vezes/mês 180g a 200g 
Coxa e sobrecoxa de frango 4 a 7 vezes/mês 250g a 280g (sendo 90g 
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a 100g de parte 
comestível) 

PESCADOS  

Filé ou Posta: merluza/tilápia/cação/pescada 1 vez/mês 150g a 160g 

SUÍNOS 

Copa Lombo/Carré 3 a 6 vezes/mês 160g a 180g 

Bisteca 
1 vez/mês 220g a 230g (sendo 90g 

a 100g de parte 
comestível) 

OVOS 

Cozidos (sem casca) 0 a 2 vezes/mês 
Mínimo de 2 unidades 

ou 100 g 

Mexidos ou Omelete 0 a 2 vezes/mês 120 g 

CARNES COM MOLHO 

Bovina, Suína, Peixe ou Ave (por exemplo: 
strogonoff, picadinho com legumes, etc) 

4 a 7 vezes/mês 
180 g (sendo pelo 

menos 160g de parte 
comestível de carne) 

 

A qualquer momento, quando solicitado pela nutricionista da Prefeitura, a empresa contratada deverá 

apresentar notas fiscais ou pesar a carne “in natura”, e quando for solicitado a porção pronta, que 

comprovem o peso a ser manipulado e o a ser oferecido pronto, sempre atendendo às Recomendações 

Nutricionais do PAT, solicitadas neste documento. 

 9.4.3. DA GUARNIÇÃO 

a. Entende-se por guarnição, acompanhamento do prato principal; 

b. Deverá ser oferecido 1 (um) tipo de guarnição diariamente. 

c. A tabela abaixo especifica os vegetais, os cereais, os legumes, os tubérculos e leguminosas, a 

porção e a freqüência que serão oferecidos mensalmente. Os valores devem ser considerados como 

peso pronto para o consumo, no prato do usuário. 

 

ITENS INCIDÊNCIAS GRAMAGENS  
Vegetal tipo A 4 a 8 vezes/mês 80 g a 100g 
Vegetal tipo B 4 a 8 vezes/mês 80 g a 100g 
Vegetal tipo C 4 a 8 vezes/mês 80 g a 100g 

Farofas ou Virados 1 a 4 vezes/mês 
80 g (acrescentar no 

máximo 20% de farinha) 
Macarrão (espaguete/talharim/fuzile) 1 a 4 vezes/mês 150g a 200g 
Tortas ou suflê 1 a 4 vezes/mês 115g a 130g 
Massas em geral (nhoque, lasanha, canelone, 
rondele) 

A apedido do 
Contratante 

250g a 300g 

Polenta/Purês 4 a 8 vezes/mês 120g a 140g 
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9.4.4. DO ARROZ 

A tabela abaixo discrimina a preparação do arroz simples e arroz composto, as porções e as freqüências nos 

cardápios mensais. 

 

ITENS INCIDÊNCIAS 
GRAMAGENS  

‘in natura” 

ARROZ 

Arroz simples Diário 120g a 130g 

Arroz composto 1 a 4 vezes/mês 120g a 130g 

 

9.4.5. DO FEIJÃO 

9.7.5.1. A tabela abaixo discrimina os tipos de feijão a serem preparados, as porções e as 

freqüências nos cardápios mensais. 

ITENS INCIDÊNCIAS 
GRAMAGENS  

“In natura” 

FEIJÃO 

Feijoada 1 a 2 vezes/mês 

60g a 70g de feijão + 
(60g de carne seca; 

60gde pernil ou lombo; 
30g de paio; 30g 
lingüiça;60g de 

costelinha)  

Feijão Preto 1 a 2 vezes/mês 60g a 70g 

Feijão de cor (carioquinha, fradinho ou outros 
regionais e de época) 

Diário 60g a 70g 

 

9.4.6. DAS SOBREMESAS  

1. Deverão ser oferecidas como sobremesas: frutas, conforme tabela abaixo. 

ITENS INCIDÊNCIAS 
GRAMAGENS 

“in natura” 

SOBREMESAS 

Frutas (regionais e de época) 
Diário 

100g a 130g 

Frutas com Casca (exemplo: melancia, melão, etc) 170g a 200g 
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 Os valores usados para peso “in natura” poderão ser alterados de acordo com a técnica culinária 

utilizada, sempre, respeitando a quantidade mínima de cada preparação, em peso pronto, no prato 

do usuário. A empresa deverá usar como referência, a Tabela de Referência, em Anexo VIII.  

9.5. Será expressamente proibido o reaproveitamento de alimentos, de qualquer gênero, de um dia 

para outro, salvo expressa autorização da Equipe de Gestão do Restaurante Popular. 

9.6. A título de fiscalização a empresa deverá seguir a quantidade pronta de cada alimento de acordo 

com a Tabela de Referência, colocada em Anexo VIII. 

9.7. Os gêneros alimentícios utilizados no Restaurante Popular deverão obedecer às especificações 

mínimas de qualidade, a saber: 

Gêneros Estocáveis: 

1) Açúcar cristal - embalagem de 5kg. 

Ingredientes: de cana de açúcar 100% natural. 

Informação Nutricional em porção de 5g de produto compreendida entre: Valor calórico: 15 e 25 

calorias; Carboidratos: 4 e 6g. 

2) Agrin - embalagem de 750ml 

Ingredientes: agrin claro, fermentado acético de álcool, água, conservador INS 224 e corante natural 

INS 150d. acidez volátil 4% mínimo, não contém glúten. 

3) Amido de milho - embalagem de 1kg 

Ingredientes: amido de milho. 

Informação Nutricional em porção de 20g de produto compreendida entre: Valor calórico: 65 e 75 

calorias; Carboidratos: 16 e 18g. 

4) Arroz polido longo fino tipo 1 - embalagem de 5kg 

Ingredientes: arroz polido, longo, fino, tipo 1, beneficiado. 

Informação Nutricional em porção de 50g de produto compreendida entre: Valor calórico: 170 e 180 

calorias; Carboidratos: 35 e 40g; Proteína: 3 e 3,6g; Sódio: 4 e 5mg. 

5) Canjiquinha de milho - embalagem de 500g 

Ingredientes: canjiquinha de milho, grupo duro, classe amarela, tipo 1. 
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Informação Nutricional em porção de 50g de produto compreendida entre: Valor calórico: 160 e 170 

calorias; Carboidratos: 35 e 40g; Proteína: 3 e 4g; Fibra alimentar: 2 e 3g. 

6) Extrato de tomate 

Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Não contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 30g de produto compreendida entre: Valor calórico: 18 e 22 

calorias; Carboidratos: 4,0 e 4,3g; Proteínas: 0,7 e 1,1g; Gorduras totais:0g; Gorduras saturadas: 0g; 

Gorduras trans: 0g; Fibra alimentar: 0,7 e 1,1g; Sódio: 122 e 133mg. 

7) Farinha de mandioca - embalagem de 500g 

Ingredientes: farinha seca, fina, branca, tipo 1. Não contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 15g de produto compreendida entre: Valor calórico: 70 e 80 

calorias; Carboidratos: 10 e 15g; Proteína: até 1g; Ferro: até 0,5mg; Cálcio: 20 e 25mg; Cálcio: até 

0,1mg. 

8) Farinha de trigo - embalagem de 1kg 

Ingredientes: farinha de trigo especial, ferro, ácido fólico (vitamina B9), contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 100g de produto compreendida entre: Valor calórico: 340 e 350 

calorias; Carboidratos: 70 e 76g; Proteína: 8 e 12g; Gorduras totais: 0,5 e 1,5g; Ferro 4 e 5mg; Ácido 

fólico: 140 e 160mcg.  

9) Feijão carioca tipo 1 - embalagem de 1kg 

Ingredientes: feijão classe cores, grupo anão tipo 1. 

Informação Nutricional em porção de 30g de produto compreendida entre: Valor calórico: 90 e 110 

calorias; Carboidratos:16e 22g; Proteína: 4 e 8g; Fibra alimentar: 6 e 10g; Sódio: 45 e 55mg. 

10) Fermento em pó - embalagem de 100g 

Ingredientes: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcio, bicarbonato de sódio, 

carbonato de cálcio, não contém glúten. 

11) Fubá - embalagem de 500g 

Ingredientes: fúba mimoso enriquecido com ferro e ácido fólico. 
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Informação Nutricional em porção de 40g de produto compreendida entre: Valor calórico: 130 e 160 

calorias; Carboidratos: 30 e 35g; Proteína: 3 e 5g; Gorduras totais: até 1g; Sódio: 10 a 15mg; Ácido 

fólico (vitamina B9): 50 e 65µg; Ferro: 1 e 2mg. 

12) Gelatina sabor abacaxi - embalagem de 1kg 

Ingredientes: açúcar, gelatina em pó, sal, ácido cítrico, citrato de sódio, aromatizante e corante, não 

contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 27g de produto compreendida entre: Valor calórico: 95 e 100 

calorias; Carboidratos: 20 e 25g; Proteína: 2 e 5g; Sódio: 45 e 50mg; Ferro: 1 e 2mg; Vitamina A: 55 

e 65 mcg; Vitamina C: 4 e 5mg; Vitamina D: 0,50 e 0,60 mcg.  

13) Gelatina sabor limão - embalagem de 1kg 

Ingredientes: açúcar, gelatina em pó, sal, ácido cítrico, citrato de sódio, aromatizante e corante, não 

contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 27g de produto compreendida entre: Valor calórico: 95 e 100 

calorias; Carboidratos: 20 e 25g; Proteína: 2 e 5g; Sódio: 45 e 50mg; Ferro: 1 e 2mg; Vitamina A: 55 

e 65 mcg; Vitamina C: 4 e 5mg; Vitamina D: 0,50 e 0,60 mcg.  

14) Gelatina sabor morango - embalagem de 1kg 

Ingredientes: açúcar, gelatina em pó, sal, ácido cítrico, citrato de sódio, aromatizante e corante, não 

contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 27g de produto compreendida entre: Valor calórico: 95 e 100 

calorias; Carboidratos: 20 e 25g; Proteína: 2 e 5g; Sódio: 45 e 50mg; Ferro: 1 e 2mg; Vitamina A: 55 

e 65 mcg; Vitamina C: 4 e 5mg; Vitamina D: 0,50 e 0,60 mcg.  

15) Gelatina sabor uva - embalagem de 1kg 

Ingredientes: açúcar, gelatina em pó, sal, ácido cítrico, citrato de sódio, aromatizante e corante, não 

contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 27g de produto compreendida entre: Valor calórico: 95 e 100 

calorias; Carboidratos: 20 e 25g; Proteína: 2 e 5g; Sódio: 45 e 50mg; Ferro: 1 e 2mg; Vitamina A: 55 

e 65 mcg; Vitamina C: 4 e 5mg; Vitamina D: 0,50 e 0,60 mcg.  

16) Macarrão alfabeto - embalagem de 500g 
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Ingredientes: massa com ovos, sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e corante natural 

de urucum contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 100g de produto compreendida entre: Valor calórico: 340 e 360 

calorias; Carboidratos: 70 e 80g; Proteína: 10 e 15g; Gorduras totais: até 1g; Fibra alimentar: 2,5g; 

Ferro: até 2mg; Cálcio: 15 e 20mg; até 50mg colesterol. 

17) Macarrão ave maria - embalagem de 500g 

Ingredientes: massa com ovos, sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos e corantes 

naturais de urucum, contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 100g de produto compreendida entre: Valor calórico: 350 e 400 

calorias; Carboidratos: 70 e 80g; Proteína: 10 e 13g; Gorduras totais: até 1g; Gorduras saturadas: até 

05g; Fibra alimentar: até 1g; Ferro: 5 e 7mg; Cálcio: 17 e 20mg. 

18) Macarrão espaguete nº 9 – embalagem de 500g 

Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes 

naturais urucum e cúrcuma. Contém glúten. 

Informação nutricionalem porção de 80g de produto compreendida entre: Valor calórico: 280e 300 

calorias; Carboidratos: 55 e 70g; Proteína: 6 e 9g; Gorduras totais: 0,4 e 1g; Gorduras saturadas: 0g: 

Gorduras trans: 0g; Colesterol: 30e 40mg; fibra: 2 e 3g; Sódio: 0mg; Fero: até 1mg. 

19) Macarrão padre nosso - embalagem de 500g 

Ingredientes: massa de sêmola, sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e corantes 

natural de urucum, contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 100g de produto compreendida entre: Valor calórico: 350 e 400 

calorias; Carboidratos: 70 e 80g; Proteína: 9 e 12g; Gorduras totais: até 1,5g; Fibra alimentar: 1 e 3g; 

Ferro: 0,9 e 1,5mg; Cálcio: 12 e 19mg. 

20) Macarrão parafuso: - embalagem de 500g 

Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes 

naturais urucum e cúrcuma. Contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 80g de produto compreendida entre: Valor energético: 270 e 

280 cal; Carboidratos: 55 e 65g; Proteínas: 8,0 e 9,2g; Gorduras totais: 0,6 e 1,2g; Gorduras 

saturadas: 0,0g; Gorduras trans: 0,0g; fibra alimentar:1,4 e 1,8g; Sódio: 0,0mg. 
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21) Margarina – embalagem de 500g 

Ingredientes: óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal (2 a 2,6%), leite em pó desnatado 

e/ou soro de leite em pó, esterilizantes: mono e diglicerídeos lecitina de soja e ésteres de poliglicerol, 

conservante sorbato de pótassio e/ou benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de manteiga, 

acidulante ácido láctico. Antioxidante: EDTA- cálcio dissódico, BHT e ácido cítrico,corante natural de 

urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural betacaroteno e vitamina, não contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 10g de produto compreendida entre: Valor calórico: 55 e 65 

calorias; Gorduras totais: 6 e 6,7g ; Gorduras saturadas: 2,2 e 2,5g; Sódio: 60 e 99mg; Vitamina 42 e 

48mcg de vitamina A. 

22) Óleo de soja 

Ingredientes: óleo refinado de soja e antioxidante ácido cítrico, tipo 1. Não contém glúten. 

Informação Nutricional em porção de 15ml de produto compreendida entre: Valor calórico: 110 e 130 

calorias; Carboidratos: 12 e 15g; Gorduras totais: 12 e 15g; Gorduras saturadas: 1 a 3g; 

Monoinsaturados: 3 a 5g; Poliinsaturadas: 6 e 10g; Cálcio: 16 e 20mg; Vitamina E: 1 e 3mcg. 

23) Pó para pudim sabor chocolate - embalagem de 1kg 

Ingredientes: com leite em pó integral, açúcar, amido, cacau em pó, sal, aromatizantes, não contém 

glúten. 

Informação Nutricional em porção de 23g de produto compreendida entre: Valor calórico: 80 e 100 

calorias; Carboidratos: 15 e 20g; Proteína: 2 e 3g; Sódio: 20 e 30mg; Gorduras saturadas: 1 e 2g; 

Cálcio: 60 e 65mg.  

24) Polvilho doce - embalagem de 1kg 

Embalagens de 1 kg, de papel branco ou plástica. Informação nutricional em 100g de alimento, 

compreendida entre valor calórico: 315 e 325 calorias; Carboidratos: 76 e 82g, dos quais: 

açúcares:0g; polióis:0g; amido:76 e 82g; polidextroses: 0g; outros carboidratos:0g. Proteínas:0g. 

Gorduras totais:0g; Colesterol: 0mg; fibra alimentar:0g; Cálcio:37 e 40mg; Ferro:0mg; Sódio: 30 e 

33mg. 

25) Queijo ralado - embalagem de 50g 

Ingredientes: queijo parmesão e conservador ácido sórbico. Não contém glutém. 
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Informação Nutricional em porção de 10g de produto compreendida entre: Valor calórico: 40 e 50 

calorias; Proteínas: 3 e 4g; Gordura total: 3 e 4g; Gordura saturada: 1 e 2g; Sódio: 90 e 110mg; 

Cálcio: 115 e 125mg.  

26) Sal refinado 

Ingredientes: sal iodado, extraído de fonte natural, cloreto de sódio cristalizado, inodoro, não contém 

glúten. 

Informação Nutricional em porção de 1g de produto compreendida entre: Iodo: até 0,06; Sódio:385 e 

395 mg. 

27) Trigo para quibe - embalagem de 500g 

Informação Nutricional em porção de 40g de produto, compreendida entre: valor calórico: 140 e 

146calorias; Carboidratos: 27 e 31g; Proteínas: 4,7 e 5,5g; Gorduras totais: 0,7 e 1,1g; gorduras 

saturadas:0g; Gorduras trans:0g; Fibra alimentar:1,0g; Sódio: 37 e 39mg. 

28) Alimento achocolatado em pó 

Em pó, instantâneo, embalados em latas ou potes de 400g, com fechamento duplo. Rendimento de 4 

a 5 litros. Apresentando em sua composição, açúcar, cacau em pó, vitaminas e minerais, 

estabilizante lecitina de soja e aromatizantes, extrato de malte ou maltodextrina, podendo ter em sua 

fórmula leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, não contendo glúten. Com a composição 

nutricional em 25g, compreendida entre 78 e 100 cal; 18 e 23g de carboidratos; 0 e 1g de proteína; 0 

e 1g de gorduras totais; 0 g de gorduras saturadas e trans; 0 e 1 g de fibra alimentar; 21 e 30mg de 

sódio; vitamina A de 112 a 180 mcg; vitamina B1 de 0,21 a 0,42mg; vitamina B2 de 0,24 a 0,48 mg; 

vitamina B6 de 0,30 a 0,60mg e vitamina B12 de 0,37 a 0,72 mcg. 

LEITE, PÃES E HORTIFRUTIGRANJEIROS 

LEITE TIPO “C”: 

Leite tipo “C” de vaca, com no mínimo 3% de gordura, embalados em sacos plásticos leitosos, 

contendo 01 litro do produto, onde conste data de fabricação, data de validade com no máximo três 

dias, com registro no Registro do Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA. 

OVO BRANCO DE GALINHA: 

Produto fresco de ave galinácea, tipo grande, íntegro, sem manchas ou sujidades, de tamanho 

uniforme e cor branca, proveniente de avicultor com inspeção oficial. O produto deverá estar de 

acordo com a legislação vigente. 
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Características gerais do produto:  

O produto deverá atender às seguintes condições mínimas: 

a) não ter sido submetido a qualquer processo de conservação; 

b) ser limpo; 

c) apresentar casca lisa, íntegra, sem deformação, pouco porosa, resistente, com calcificação 

uniforme e formato característico; 

d) apresentar câmara de ar de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado; 

e) apresentar gema translúcida firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e 

sem germe desenvolvido; 

f) apresentar clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e com as 

chalazas intactas; 

g) apresentar classificação segundo a coloração de casca, peso e classe da qualidade; 

Cor da casca: branca 

Classificação por peso: tipo 3 (grande) 

Peso da dúzia: 660g no mínimo 

Peso unitário mínimo: 55g 

Classificação da qualidade: classe A 

h) serão considerados impróprios para consumo os ovos que apresentem: 

1 - alterações da gema e da clara (gema aderente à casca, gema arrebentada, com manchas 

escuras, presença de sangue alcançando também a clara, presença de embrião com mancha 

orbitária ou em adiantado estado de desenvolvimento); 

2 - mumificação (ovo seco); 

3 - podridão (vermelha, negra ou branca); 

4 - presença de fungos externa ou internamente; 

5 - cor, odor ou sabor anormais; 

6 - ovos sujos externamente ou que tenham estado em contato com substâncias capazes de 

transmitir odores ou sabores estranhos, que possam infectá-los ou infestá-los; 

7 - rompimento da casca e da membrana testácea; 

8 - contenham substâncias tóxicas. 

 

ALHO E CEBOLA: 

Características gerais do produto: 

1) O alho e a cebola deverão estar de acordo com a Legislação Vigente. 

O alho e a cebola deverão proceder de espécies genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições 

mínimas: 
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a) Aparência: frescas; de ótima qualidade; sãs; colhidas ao atingirem grau de evolução completa de 

tamanho; com grau de maturação adequado e perfeito estado de desenvolvimento; isentas de: 

1) danos, defeitos e lesões de origem física ou mecânica que alterem a forma; 

2) terra aderente; 

3) sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa; 

4) parasitos e larvas; 

5) umidade externa anormal; 

6) resíduos de defensivos agrícolas; 

7) odor e sabor estranhos; 

8) enfermidades; 

b) Cor: uniforme, típica da espécie. 

c) Odor: típico da espécie. 

d) Sabor: típico da espécie. 

- Características do alho: 

Grupo: branco e/ou roxo 

Subgrupo: nobre 

Classe: 5 ou 6, segundo a Portaria nº 242/92, MA. 

Tipo: Extra 

Limites máximos de defeitos para o alho: 

Defeitos Graves: alterações que comprometem a qualidade do bulbo, tais como: chochamento 

parcial, bulbo chocho, brotado, mofado, bulbo aberto e dano por praga e/ou doença. quando 

existirem, a somatória desses defeitos não deverá exceder a 2% (dois por cento) do peso total do 

produto em cada embalagem. 

Defeitos gerais (leves): alterações que prejudicam a aparência do bulbo, tais como: perfilhado, dano 

mecânico, disco estourado e bulbo com túnica. Quando existirem, a somatória desses defeitos não 

deverá exceder a 5% (cinco por cento) do peso total de cada caixa. Os defeitos leves que excederem 

o limite acima estabelecido, serão considerados defeitos graves e não serão tolerados. 

- Características da cebola: 

Grupo de formato: 1 (redondo, oblongo ou periforme) e/ou 2 (achatado). 

Grupo de coloração: branca e/ou amarela e/ou vermelha, pinhão ou baia e/ou roxa. 

Classe ou calibre: classe 50 e/ou 60 (ou 3 e/ou 3 cheio, segundo o Portaria 529/95). 

Limites máximos de defeitos para a cebola: 

- Defeitos graves: talo grosso, brotado, podridão, mancha negra e mofado. esses defeitos não serão 

tolerados. 

- Defeitos leves: descoloração, falta de turgescência (flacidez), deformado, falta de catáfilos 

(películas) em mais de 30% da sua superfície, dano mecânico. Quando existirem, a somatória desses 

defeitos não deverá exceder a 5% (cinco por cento) do peso total do produto em cada embalagem. 
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Os defeitos leves que excederem o limite acima estabelecido, serão considerados defeitos graves e, 

portanto, não serão tolerados. 

Será tolerada uma mistura de bulbos pertencentes aos calibres imediatamente superior e/ou inferior 

ao especificado, desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 10% (dez por cento) da 

quantidade total entregue. 

 

HORTIFRUTÍCOLAS  

Hortaliças de frutos, de raízes, de tubérculos, e mandioca, no estado “in natura” correspondendo às 

seguintes espécies e híbridos:  

 

A – HORTALIÇAS – FRUTOS:  

1) Abóbora seca  

2) Abóbora paulista 

3) Abobrinha brasileira ou italiana  

4) Berinjela 

5) Chuchu 

6) Moranga seca 

7) Pepino 

8) Quiabo liso 

9) Feijão-vagem 

10) Tomate 

11) Pimentão verde 

 

B – HORTALIÇAS DE RAÍZES E TUBÉRCULOS:  

1) Batata doce rosada ou amarela 

2) Beterraba 

3) Cará 

4) Cenoura 

5) Inhame 

6) Mandioquinha 

 

C – MANDIOCA  

A mandioca deverá ser graúda.  

 

D – FOLHAS 

1) Acelga 

2) Alface 
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3) Brócolis 

4) Chicória 

5) Cebolinha 

6) Couve flor 

7) Couve manteiga 

8) Espinafre 

9) Repolho 

10) Salsinha 

 

Características Gerais dos produtos:  

Os produtos deverão:  

- Estar de acordo com a Legislação Vigente. 

As hortaliças de frutos, de raízes, de tubérculos, folhas e mandioca deverão proceder de espécies 

genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições mínimas:  

1) Serem frescas e sãs, estarem inteiras, limpas e livre de umidade externa anormal;  

2) Terem atingido o grau de evolução completa do tamanho, para fins comerciais;  

3) Terem atingido o grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o consumo no prazo a ser definido pela Divisão de 

Segurança Alimentar;  

4) Não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 

biológica, acima de 5% e que afetem sua aparência. A polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão 

se apresentar intactos e firmes;  

5) Estarem isentas de:  

a) Substâncias terrosas, exceto a mandioca;  

b) Sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;  

c) Parasitos, larvas e outros animais nos produtos e embalagens;  

d) Umidade externa anormal;  

e) Odor e sabor estranhos;  

f) Enfermidades.  

Serão tolerados pequenos e ligeiros defeitos, não enquadrados nos itens acima descritos, desde que 

não representem quantidade superior a 5% (cinco por cento) do peso total do produto entregue. 

Defeitos graves não serão tolerados.  

1 - CARACTERÍSTICAS DO TOMATE  

Variedades: Carmen e/ou Débora e/ou Fanny  

Grupos de coloração (de acordo com a cor final ou madura do fruto): vermelho, rosado, laranja, 

amarelo.  
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Subgrupo de maturação (de acordo com o estádio de maturação do fruto): II (colorido, ou coma cor 

entre 30% até 90% da cor final).  

Classe ou Calibre (de acordo com o diâmetro equatorial do fruto): Classe 50 e/ou 60 e/ou 70 

(correspondentes ao “Extra A” e “Extra AA”), de acordo com o requisitado.  

Limite máximo de defeitos para o tomate:  

Defeitos graves: são aqueles cuja incidência sobre o fruto compromete sua aparência, conservação e 

qualidade, restringindo ou inviabilizando o uso ou a comercialização do tomate, quais sejam: 

podridão, podridão apical, cancro, passado, queimado do sol, dano por geada, ferida de ombro ou 

rachadura cuticular, viroses, dano profundo, imaturo, ocado, mancha profunda e mancha difusa. 

Esses defeitos não serão tolerados. 

Defeitos leves: são aqueles cuja incidência no fruto diminuem o valor do produto, porém não 

impedem seu consumo e sua comercialização, quais sejam: deformado, amassado, mancha 

profunda e mancha difusa. Quando existirem, a somatória desses defeitos não deverá exceder a 5% 

(cinco por cento) do peso total do produto em cada embalagem.  

Os defeitos leves que excederem o limite acima estabelecido serão considerados defeitos graves e, 

não serão tolerados.  

Classe ou calibre do tomate: De acordo com o maior diâmetro equatorial do fruto, o tomate será 

classificado como Classe 50 e/ou 60 e/ou 70 correspondente ao diâmetro maior que 50 e/ou 60 ou 

menor que 70 e/ou 80 mm.  

Será tolerada uma mistura de tomates pertencentes aos calibres imediatamente superior e/ou inferior 

ao especificado, desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 10% (dez por cento) da 

quantidade total entregue.  

2 - CARACTERÍSTICAS DA CENOURA  

Raiz tuberosa pertencente à espécie Daucus carota L., no estado “in natura”, conforme as seguintes 

especificações:  

Grupo: Nantes e/ou Brasília e/ou Kuroda  

Classe: 14 e/ou 18 (correspondente ao Extra AA)  

Limites máximo de defeitos da cenoura:  

Defeitos graves: podridão seca e/ou úmida, raiz murcha, ombro verde ou arroxeado em proporção 

superior a 10% da superfície total da raiz, lenhosa, injúrias por pragas ou doenças, rachada, dano 

mecânico em mais de 10% da superfície total da raiz ou com mais de 3 mm de profundidade, e 

deformação. Esses defeitos não serão tolerados. 

Defeitos leves: corte inadequado do caule, ombro verde ou arroxeado em proporção inferior a 10% 

da superfície total da raiz, raiz com radícula, manchas e dano mecânico em proporção inferior a 10% 

da superfície da raiz ou a 3 mm de profundidade. Quando existirem, a somatória desses defeitos não 

deverá exceder a 5% (cinco por cento) do peso total do produto em cada embalagem.  
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Os defeitos leves que excederem o limite acima estabelecido serão considerados defeitos graves e, 

portanto, não serão tolerados.  

Classe ou comprimento da cenoura: De acordo com o comprimento da raiz, a cenoura deverá ser 

classificada como Classe 14 ou 18, correspondente ao comprimento maior que 140 e menor que 220 

mm.  

Será tolerada uma mistura de cenouras pertencentes às classes imediatamente superior e/ou inferior 

ao especificado, desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 10% (dez por cento) da 

quantidade total entregue.  

A variação do diâmetro dentro da mesma classe não deverá ser superior a 10 mm.  

 

3- CARACTERÍSTICAS DA MANDIOQUINHA SALSA, BATATA BAROA OU BATATA SALSA 

Raiz da espécie Arracacia xantorrhiza, Bancroft, no estado “in natura”, conforme as especificações 

abaixo:  

Grupo: amarela ou branca  

Classe: 9 e/ou 12 (correspondente ao Extra AAA)  

Limites máximos de defeitos da mandioquinha:  

Defeitos Graves: injúrias por pragas ou doenças, lenhosa, podridão rachadura, raiz murcha e dano 

mecânico com profundidade superior a 3 mm ou 10% da superfície da raiz. O escurecimento da raiz 

será considerado defeito grave quando a cor da casca variar de marrom a cinza, tendendo a preto. 

Esses defeitos graves não serão tolerados. 

Defeitos Leves: Deformação, raiz imatura, dano mecânico quando a profundidade do dano for inferior 

a 3 mm ou ocupar menos de 10% da superfície da raiz, e escurecimento da raiz quando a cor variar 

de bege escuro a marrom. Quando existirem, a somatória desses defeitos não deverá exceder a 5% 

do peso total do produto em cada embalagem.  

Classe: De acordo com o comprimento das raízes, a mandioquinha-salsa será classificada como 

Classe 9 ou 12, correspondente ao comprimento maior ou igual a 9 e menor que 12, ou comprimento 

maior ou igual a 12 e menor que 18, respectivamente. Será tolerada uma mistura de mandioquinhas 

pertencentes às classes imediatamente superior e/ou inferior ao especificado, desde que o total fora 

do especificado não ultrapasse a 10% (dez por cento) da quantidade total entregue.  

 

4- CARACTERÍSTICAS DO PEPINO  

Fruto da espécie Cucumis sativus L., no estado “in natura”, conforme as especificações abaixo:  

Grupo: comum, caipira ou japonês  

Subgrupo: cor verde escura ou verde escura brilhante  

Classe: 20 (correspondente ao Extra AAA)  

Limites máximos de defeitos do pepino:  
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Defeitos Graves: podridão, dano profundo que exponha o mesocarpo do fruto, desidratação, virose, 

oco, dano superficial que ocupa 10% ou mais da superfície do fruto, descoloração que ocupa 30% ou 

mais da superfície do fruto e passado “nível 2”, correspondente ao fruto com desenvolvimento 

avançado, caracterizado pelo amarelecimento maior ou igual a 5 cm a partir do ápice do fruto, e pelo 

orçamento e endurecimento das sementes. Esses defeitos graves não serão tolerados. 

Defeitos Leves: Ponta fina, dano superficial que ocupe menos que 10% da superfície do fruto, 

descoloração que ocupe menos que 30% da superfície do fruto e passado nível 1, caracterizado pelo 

amarelecimento menor que 5% cm a partir do ápice do fruto, e pelo orçamento e endurecimento das 

sementes. A somatória desses defeitos não deverá exceder a 5% do peso total do produto em cada 

embalagem. 

Classe : De acordo com o comprimento do fruto, o pepino será classificado como Classe 

20,correspondente ao comprimento maior ou igual a 20 e menor que 25 cm. Será tolerada uma 

mistura de pepinos pertencentes às classes imediatamente superior e/ou inferior ao especificado, 

desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 10%(dez por cento) da quantidade total 

entregue.  

 

5- CARACTERÍSTICAS DA BERINJELA  

Fruto pertencente à espécie Solanum melongena L., no estado “in natura”, conforme as 

especificações abaixo:  

Grupo: escuras  

Subclasse ou diâmetro: 6 e/ou 7 (correspondente ao Extra AA)  

Limites máximos de defeitos da berinjela: 

Defeitos Graves: podridão, dano profundo deformado, passado, amassado, danos superficiais não 

cicatrizados e murchos. Esses defeitos não serão tolerados. 

Defeitos Leves: manchado e danos superficiais cicatrizados e sem atingir a polpa do fruto. A 

somatória desses defeitos não deverá exceder a 5% do peso total do produto em cada embalagem.  

Classe ou comprimento: De acordo com o comprimento do fruto, a berinjela será classificada como 

Classe 14 e/ou 17, correspondente ao comprimento maior ou igual a 14 e menor que 20 cm.  

Subclasse ou diâmetro: De acordo com o maior diâmetro transversal do fruto, a berinjela será 

classificada como subclasse ou diâmetro 6 e/ou 7, correspondendo ao diâmetro transversal maior 

que 6 cm e menor que 8 cm.  

Será tolerada uma mistura de berinjelas pertencentes às classes imediatamente superior e/ou inferior 

ao especificado, desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 10% (dez por cento) da 

quantidade total entregue.  

As hortaliças cujas especificações não constam deverão ser equivalentes às de classificação EXTRA 

AA do Boletim Informativo Diário da CEAGESP, entendendo-se como tal, os produtos de ótima 
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qualidade, no dia da compra e com, no mínimo, 99% (noventa e nove por cento) de aproveitamento 

da caixa. Considera-se, para determinação de aproveitamento da caixa, características como:  

1) do produto: tamanho, peso, grau de maturação, coloração, formato, danos por pragas, danos por 

doenças, danos mecânicos, danos fisiológicos, defeitos, qualidade de polpa e limpeza;  

2) da embalagem: acondicionamento, disposição, enchimento e limpeza.  

 

Grupo dos diversos:  

A - BATATA  

Tubérculo da espécie Solanum tuberosum, L., no estado in natura, conforme especificações abaixo:  

- Objeto: Batata  

- Classe: II (correspondente à “Batata Comum Classe Especial”)  

- Variedade: Baraka e/ou Monalisa e/ou César e/ou Asterix  

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO  

A batata deverá:  

a) Estar de acordo com a Legislação Vigente. 

b) Proceder de espécies vegetais genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições mínimas:  

1) Ser fresca, de ótima qualidade, sã, compacta, e firme, inteira, lavada ou escovada, apresentar 

coloração uniforme, típica da variedade, em grau normal de evolução e perfeito estado de 

desenvolvimento, aroma, cor e sabor típicos da espécie.  

2) Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência, nem defeitos graves.  

c) Estar isenta de terra aderente fora do normal, ou seja, que ocupe 25% de sua superfície ou até 01 

mm de espessura, ou ainda, 0,4% do peso total da embalagem;  

sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa; umidade externa, odor e sabor 

estranhos; resíduos de fertilizantes, defensivos agrícolas e/ou substâncias tóxicas; enfermidades; 

insetos, parasitos e larvas e defeitos gerais (leves) acima do limite máximo estabelecido .  

Limites máximos de defeitos: 

Defeitos Graves: esverdeamento, coração negro, podridão seca e podridão úmida. Esses defeitos 

não serão tolerados. 

Defeitos Leves: danos superficiais e profundos, brotado, queimado, rizoctonia, mancha chocolate, 

vitrificação, esfolado, coração oco e deformação. Quando existirem, a somatória desses defeitos não 

poderá exceder a 5% e a vitrificação, isoladamente, não deverá ser superior a 1% do peso total do 

produto em cada embalagem.  

Os defeitos leves (gerais) que excederem os limites acima estabelecidos serão considerados defeitos 

graves e, portanto, não serão tolerados.  

Classe: O tamanho das batatas é determinado pelo seu calibre, correspondente ao maior diâmetro 

transversal do tubérculo e deverá ser classificado como Classe II, correspondente ao diâmetro maior 

ou igual a 45 mm ou a classificação de mercado "peneira 45".  
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Será tolerada uma mistura de batatas pertencentes às classes imediatamente superior e/ou inferior 

ao especificado, desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 10% (dez por cento) da 

quantidade total entregue.  

 

HORTALIÇAS - VERDURAS  

Verduras no estado “in natura” de qualidade EXTRA.  

Características gerais do produto:  

 As verduras deverão proceder de espécies genuínas e sãs e satisfazer as seguintes condições 

mínimas:  

a) Serem frescas e sãs  

b) Terem atingido o grau de evolução completa do tamanho, para fins comerciais;  

c) Terem atingido grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o consumo no prazo a ser definido em cardápio;  

d) Serem colhidas cuidadosamente e não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de 

origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência. As folhas/inflorescências deverão se 

apresentar intactas e firmes.  

e) Estarem isentas de:  

1) substâncias terrosas;  

2) sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;  

3) parasitos, larvas e outros animais, nos produtos e nas embalagens;  

4) umidade externa anormal;  

5) odor e sabor estranhos;  

6) enfermidades.  

Não serão tolerados defeitos graves (podridão, dano profundo, passadas) que representem 

quantidade superior a 2,0% (dois por cento) do peso total do produto entregue. Serão tolerados 

pequenos e ligeiros defeitos não enquadrados nos itens acima descritos, desde que não representem 

quantidade superior a 5,0% (cinco por cento) do peso total do produto entregue, com exceção dos 

produtos salsa, cebolinha, para os quais será tolerado até 1,0% (um por cento) desses defeitos.  

ESPECIFICAÇÕES  

As hortaliças deverão ser equivalentes às de classificação EXTRA, do Boletim Informativo Diário da 

CEAGESP, entendendo-se como tal, os produtos de ótima qualidade no dia da compra. Considera-

se, para verificação da qualidade, características como:  

a) do produto: tamanho, peso, grau de maturação, coloração, formato, danos por pragas, danos por 

doenças, danos mecânicos, danos fisiológicos, defeitos, qualidade das folhas/inflorescências, 

limpeza;  

b) da embalagem: acondicionamento, disposição, enchimento, limpeza.  

 



 
 

49 
 

Frutas Diversas: 

Frutas diversas, destinadas ao consumo in natura, com teores de açúcar e acidez compatíveis com 

esse fim. 

Características gerais dos produtos: 

As frutas próprias para o consumo deverão ser procedentes de espécies genuínas e sãs e estarem 

de acordo com a Legislação Vigente e satisfazer as seguintes condições mínimas: 

a) Serem frescas e sãs; 

b) Terem atingido o grau máximo de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 

transporte e o armazenamento em condições adequadas para o consumo no prazo definido pelo 

Divisão de Segurança Alimentar, via cardápios. 

c) Terem atingido o perfeito estado de desenvolvimento para sua espécie e variedade, para fins 

comerciais; 

d) Não estarem golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 

biológica que afetem sua aparência; a polpa e o pedúnculo (quando houver) deverão se apresentar 

intactos e firmes; 

e) Estarem isentas de: 

1) substâncias terrosas; 

2) sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa; 

3) parasitos, larvas e outros animais (nos produtos e/ou embalagens); 

4) umidade externa anormal; 

5) resíduos de defensivos agrícolas e/ou outras substâncias tóxicas; 

6) odores e sabores estranhos; 

7) enfermidades. 

Serão tolerados pequenos e ligeiros defeitos, não enquadrados nos itens acima descritos, desde que 

não representem quantidade superior a 5% (cinco por cento) do peso total de cada produto entregue, 

ou, no caso do abacaxi, não deverão exceder a 5% (cinco por cento) do número total de unidades 

entregues. 

 

1 - Especificações do abacaxi: 

Grupo: polpa branca (pérola) 

Subgrupo: pintado ou colorido 

Classe: 2 e/ou 3 (graúdo, tipo "A") 

Limite máximo de defeitos: 

Defeitos graves: são aqueles que comprometem a aparência, conservação e qualidade do abacaxi, 

restringindo ou inviabilizando o seu uso e/ou a sua comercialização: lesão, podridão, sem coroa, 

fasciação, queimado do sol, imaturo, passado, amassado, exsudado, mole, chocolate, injúria por frio. 

Esses defeitos não serão tolerados. 
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Defeitos leves: prejudicam somente a aparência do abacaxi, depreciando o seu valor comercial: 

coroa múltipla, coroa danificada, coroa torta, deformado. Quando existirem, a somatória desses 

defeitos não deverá exceder a 5% do número de unidades entregues. Os defeitos que ultrapassarem 

esse limite serão considerados defeitos graves e, portanto, não serão tolerados. 

De acordo com o seu peso, o abacaxi será classificado como classe 3, correspondente ao peso 

maior que 1.500 até 1.800 kg. 

Será tolerada uma mistura de abacaxis pertencentes às classes imediatamente superior e/ou inferior 

ao especificado, desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 10% (dez por cento) da 

quantidade total entregue. 

 

2 - Especificações da goiaba: 

Grupo ou cor da polpa: vermelha 

Subgrupo ou cor da casca: amarelo, verde-amarelado ou verde-claro; 

Limite máximo de defeitos: 

Defeitos graves: imaturidade, dano profundo, podridão, alterações fisiológicas. Esses defeitos não 

serão tolerados. 

Defeitos leves: lesão cicatrizada, dano superficial, manchas deformação, amassado, umbigo mal 

formado. Quando existirem, a somatória desses defeitos não deverá exceder a 5% do número de 

unidades entregues. Os defeitos que ultrapassarem esse limite serão considerados graves e, 

portanto não serão tolerados. 

Será tolerada uma mistura de goiabas pertencentes aos calibres imediatamente superior e/ou inferior 

ao especificado, desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 10% (dez por cento) da 

quantidade total entregue. 

 

3 - Especificações do mamão: 

Grupo: solo (Havaí) e/ou Formosa; 

Limite máximo de defeitos para o mamão: 

Defeitos graves: podridão, dano profundo, dano mecânico, imaturo, deformação grave, ovário 

múltiplo, mancha grave. Esses defeitos não serão tolerados. 

Defeitos leves: deformação leve, coloração irregular, mancha leve. Quando existirem, a somatória 

desses defeitos não deverá exceder a 5% do peso total do produto entregue. Os defeitos que 

ultrapassarem esse limite serão considerados graves e, portanto não serão tolerados. 

Classe do mamão: 

De acordo com seu peso, a variedade Solo/Havaí será classificada como classe G e/ou H, 

correspondente ao peso maior que 500 e menor que 670 gramas. A variedade Formosa será 

classificada como classe M, correspondente ao peso maior que 1,500 até 1,800 kg. 
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Será tolerada uma mistura de frutos pertencentes às classes imediatamente superior e/ou inferior ao 

especificado, desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 10% (dez por cento) da 

quantidade total entregue. 

 

4 - Especificações da Maçã : 

Fruto , nacional, in natura, nas variedades Fuji e/ou Gala. 

Categoria:1 

Classe ou calibre: 135 - 150 frutos. 

Características Gerais do Produto: 

As maçãs deverão ser procedentes de espécies genuínas e sãs, estar de acordo com a legislação 

vigente e satisfazer as seguintes condições mínimas: 

a) Serem frescas, sãs e inteiras; 

b) Terem atingido o grau máximo no tamanho, aroma , cor e sabor próprios da espécie e variedade;  

c) Apresentarem grau de maturação que lhes permita o consumo imediato e suportar a manipulação, 

o armazenamento e o transporte; 

d) Serem colhidas cuidadosamente e não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de 

origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência; a polpa e o pedúnculo deverão se 

apresentar intactos e firmes; 

e) Estarem isentas de: 

1) substâncias terosas; 

2) sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície da casca; 

3) umidade externa anormal; 

4) odor e sabor estranhos; 

5) resíduos de defensivos agrícolas e/ou substâncias tóxicas; 

6) enfermidades; 

7) insetos, parasitos, larvas e outros animais (frutos e embalagens); 

8) rachaduras e cortes na casca; 

9) praticamente isentas de danos causados por altas ou baixas temperaturas durante a estocagem; 

f) Deverão apresentar; 

- cor, odor e sabor típicos da variedade. 

Limites máximos de defeitos: 

Não serão tolerados os defeitos: cortiça (Bitter Pit) , danos de geada, podridão, congelamento, 

desidratação, degenerescência interna severa, frutas passadas ( sobremaduras) e escaldadura. 

Os defeitos previstos na Instrução Normativa nº 05/2006 para a Categoria 1, serão tolerados desde 

que a somatória dos mesmos não exceda a 2% (dois por cento) do peso total do produto entregue. 
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Será tolerada uma mistura de maçãs pertencentes aos calibres imediatamente superior e/ou inferior 

ao especificado, desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 5% (cinco por cento) para 

mais e para menos da quantidade total entregue. 

 

5 - Frutas cítricas: 

Frutas cítricas "in natura" procedentes de espécies genuínas e sãs, próprias para o consumo.  

Características gerais do produto: 

As frutas, próprias para o consumo, deverão ser procedentes de espécies genuínas e sãs, estar de 

acordo com a legislação vigente, devendo satisfazer as seguintes condições mínimas: 

1- Serem frescas e sãs; 

2- Terem atingido o grau máximo no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade; 

3- Apresentarem grau de maturação que lhes permita o consumo imediato e suportar a manipulação, 

o armazenamento e o transporte; 

4- Não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de origem física, mecânica ou 

biológica acima de 5% e que afetem sua aparência. A polpa e o pedúnculo (este quando houver) 

deverão se apresentar intactos e firmes; 

5- Estarem isentas de: 

a) substâncias terrosas; 

b) sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície da casca; 

c) umidade externa anormal; 

d) odor e sabor estranhos; 

e) resíduos de defensivos agrícolas e/ou outras substâncias tóxicas; 

f) enfermidades; 

g) insetos, parasitos, larvas e outros animais (frutos e embalagens); 

h) rachaduras e cortes na casca. 

Serão tolerados pequenos e ligeiros defeitos, não enquadrados nos itens acima descritos, desde que 

não representem quantidade superior a 5,0% (cinco por cento) do peso total do produto entregue. 

6- Deverão apresentar: 

a) Cor: típica da variedade; 

b) Odor: típico da variedade; 

c) Sabor: típico da variedade.  

5.1 Especificações da Laranja: 

Variedades: Pêra e Lima 

Porcentagem de suco: mínimo de 40. 

Classe:66 e/ou 68 (tipo "B") 

Limites máximos de defeitos: 

- Defeitos Graves: podridão e dano profundo. Esses defeitos não serão tolerados. 
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- Defeitos Leves: deformado e manchas. Quando existirem, a somatória desses defeitos não deverá 

exceder a 5% do peso total entregue. Os defeitos que ultrapassarem este limite serão considerados 

defeitos graves e, portanto, não serão tolerados. 

Classe ou Calibre: 

De acordo com o seu diâmetro equatorial (medido transversalmente ao eixo que vai do pedúnculo ao 

ápice do mesmo) a laranja será classificada como classe ou calibre 66 e/ou 72, correspondente ao 

diâmetro equatorial maior que 66mm e menor que 68mm. 

Será tolerada uma mistura de laranjas pertencentes aos calibres imediatamente superior e/ou inferior 

ao especificado, desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 10% (dez por cento) da 

quantidade total entregue. 

 

5.2 Especificações do Limão: 

Variedade: Limão Taiti 

Classe:50 

Porcentagem mínima de suco: [(peso do suco / peso do fruto) x 100] = mínimo de 40%. 

Limites máximos de defeitos: 

- Defeitos Graves: podridão, passado e dano profundo. Esses defeitos não serão tolerados. 

- Defeitos Leves: deformado e manchas. Quando existirem, a somatória desses defeitos não deverá 

exceder a 5% (cinco por cento) do número de unidades entregues. Os defeitos que ultrapassarem 

esse limite serão considerados defeitos graves e, portanto, não serão tolerados. 

Classe ou calibre: 

De acordo com o diâmetro equatorial (medido transversalmente ao eixo que vai do pedúnculo ao 

ápice do mesmo) o limão será classificado com classe ou calibre 50 correspondente ao diâmetro 

equatorial maior que 50 mm e menor que 53 mm. 

Será tolerada uma mistura de limões pertencentes aos calibres imediatamente supeiror e/ou inferior 

ao especificado, desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 10% (dez por cento) da 

quantidade total entregue. 

 

5.3 Especificações da tangerina: 

Variedades: Ponkan, Cravo e Murkot  

Classe: 70 e/ou 74 

Limites máximos de defeitos: 

- Defeitos Graves: podridão e dano profundo, inclusive as lesões de Pinta Preta. Esses defeitos não 

serão tolerados. 

- Defeitos leves: deformado e manchas. Quando existirem, a somatória desses defeitos não deverá 

exceder a 5% do peso total entregue. Os defeitos que ultrapassarem esse limite serão considerados 

graves e, portanto não serão tolerados. 
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Classe ou calibre: 

De acordo com o seu diâmetro equatorial (medido transversalmente ao eixo que vai do pedúnculo ao 

ápice do mesmo) tangerina será classificada como classe ou calibre 70 e/ou 74 correspondentes ao 

diâmetro equatorial maior que 70mm e menor que 78mm. 

Será tolerada uma mistura de tangerinas pertencentes aos calibres imediatamente superior e/ou 

inferior ao especificado, desde que o total fora do especificado não ultrapasse a 10% (dez por cento) 

da quantidade total entregue. 

 

6 - Banana Prata: 

Características Gerais do produto: 

As frutas próprias para o consumo deverão ser procedentes de espécies genuínas e sãs, estar de 

acordo com a Legislação Vigente e satisfazer as seguintes condições mínimas: 

1- Serem frescas e sãs; 

2- Apresentar as características do cultivar bem definidas e ter atingido o grau máximo no tamanho, 

aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedade; 

3- Apresentarem grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a 

conservação em condições adequadas para o consumo; 

4- Serem colhidas cuidadosamente e não estarem golpeadas e danificadas por quaisquer lesões de 

origem física, mecânica ou biológica que afetem sua aparência; a polpa e o pedúnculo deverão se 

apresentar intactos e firmes; 

5- Estarem isentas de : 

a) Substâncias terrosas; 

b) Sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície da casca; 

c) Umidade externa anormal; 

d) Odor e sabor estranhos; 

e) Resíduos de defensivos agrícolas e/ou substâncias tóxicas; 

f) Enfermidades; 

g) Insetos, parasitos, larvas e outros animais (frutos e embalagens); 

h) Rachaduras e cortes na casca; 

i) Resíduos de substâncias nocivas à saúde acima dos limites de tolerância admitidos na legislação 

em vigor. 

Limites máximos de defeitos: 

- Defeitos Graves: são aqueles cuja incidência sobre o fruto compromete sua aparência, conservação 

e qualidade, restringindo ou inviabilizando o seu uso ou a comercialização quais sejam: amassado, 

dano profundo, queimado pelo sol, lesões de trips, podridão, lesão ou manchas em área ou soma 

das áreas superior a 1,5 cm2 . Estes defeitos não serão tolerados. 
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Defeitos Leves: são aqueles suja incidência no fruto diminuem o valor do produto, porém não impede 

o seu consumo e sua comercialização, quais sejam: lesão ou manchas em área ou soma das áreas 

superior a 0,5cm, restos florais, geminadas, desenvolvimento diferenciado, alterações na coloração 

da casca (pericarpo do fruto), dano superficial e dano superficial cicatrizado. Quando existirem, a 

somatória desses defeitos não deverá exceder a 5% (cinco por cento) do peso total do produto 

entregue. Os defeitos leves que excederem o limite acima estabelecido serão considerados defeitos 

graves e, portanto, não serão tolerados. 

CARNES 

Todas as carnes, bovino, ave e peixes, abaixo descritas, só poderão ser recebidas pela 

CONTRATADA, se estiverem: 

a) dentro do prazo de validade; 

b) embalagem íntegra e lacrada; 

c) com selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF); 

d) dentro dos padrões de controle de temperatura. 

§ 1º - Especialmente no caso de peixes, além dos itens acima descritos, ainda, estes deverão estar 

congelados; 

§ 2º - A carne a ser utilizada em preparações tipo moída, deverá recebida em peças que serão 

obrigatoriamente moídas nas dependências do Restaurante Popular, em equipamento próprio; 

§ 3º - A CONTRATADA deverá manter em seus arquivos, as notas fiscais das carnes utilizadas, que, 

a qualquer tempo, poderão ser requisitadas pelo CONTRATANTE; 

§ 4º - Será garantido direito a Equipe de Gestão do Restaurante Popular realizar visitas técnicas aos 

fornecedores de carnes para a CONTRATADA, com a prerrogativa de, mediante justificativa técnica e 

legal, solicitar a troca destes fornecedores;  

Coxa e sobre-coxa de frango: 

Descrição do objeto: carne de frango, limpa, em pedaços (coxa e sobre coxa) sem ossos, 

manipuladas em condições higiênicas adequada, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção 

veterinária. A carne deverá ser congelada à temperatura de menos 18 graus centígrados ou inferior – 

com tolerância até menos 12ºC (CVS-6/99) e transportado em condições que preservem tanto as 

características do alimento congelado. 

Característica do produto: as carnes de aves deverão apresentar livres de parasitos e de qualquer 

substância contaminada que possa alterá-las ou encobrir alguma alteração. 

Característica organolépticas, físico-químicas, microbilógicas e microscópicas: deverão obedecer o 

Código Sanitário do Decreto nº 12.342 de 27 de setembro de 1978, a NTA 3 e o CVS-6/99. 

Retalho de peito de frango:  

Descrição do objeto: Retalhos de peito de frango, é o corte obtido da carcaça de frango in-natura, 

congelado, desprovido de osso e de pele, filetado ou não. As aves abatidas deverão estar aptas à 

alimentação humana por inspeção veterinária, antes e após o abate, congelado por processo rápido 
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em temperatura de –40ºC e mantido estocado em temperatura não superior a –12ºC. Aspecto 

uniforme, sem manchas, sem corpos estranhos de qualquer natureza, ausência de limo na superfície, 

sem sinais de perfurações na superfície ou na intimidade muscular, sem placas de gelo aderidas 

entre as peças. Cor característica. Consistência firme, compacta e elástica. Odor suave, agradável e 

característico. Livre de parasitas e de qualquer substância contaminante. Em teste de 

descongelamento o percentual de água não deverá ser superior a 6% de água. Temperatura mínima 

de recebimento até –8ºC, sem sinais de descongelamento. Ausência de odores e sabores estranhos 

após cocção. Produto embalado em saco de polietileno, atóxico, resistente, sob vácuo, embalagens 

íntegras, com peso médio de 1 (um) kg e acondicionado em caixas de papelão resistente, contendo, 

no máximo, 20 (vinte) kg. Informações no rótulo: denominação de venda e marca; identificação da 

origem; conteúdo líquido; número do lote; prazo de validade e instruções de uso, preparo e 

conservação, com os seguintes dizeres, obrigatoriamente, e em destaque: 

Este alimento, se manuseado incorretamente e ou consumido cru, pode causar danos à saúde. 

Para sua segurança mantenha congelado. Descongele somente no refrigerador. 

Mantenha o produto cru separado dos outros alimentos. Lave com água e sabão as superfícies de 

trabalho (incluindo os utensílios usados no corte) e mãos depois de manusear o produto cru. 

Consuma somente após cozido, frito ou assado completamente. 

O produto não deverá ser entregue com data superior a 30 dias do abate. Validade de 12 meses, 

conservado a temperatura de –18ºC. 

A empresa deverá comprovar que o produto tenha registro no Ministério da Agricultura e ser 

inspecionada pelo S.I.F. O transporte deverá ser feito em caminhão refrigerado. 

 

Peito de Frango: 

Descrição do objeto: é o corte obtido da carcaça de frango in-natura, congelado, desprovido de osso 

e de pele, filetado ou não. As aves abatidas deverão estar aptas à alimentação humana por inspeção 

veterinária, antes e após o abate, congelado por processo rápido em temperatura de –40ºC e 

mantido estocado em temperatura não superior a –12ºC. Aspecto uniforme, sem manchas, sem 

corpos estranhos de qualquer natureza, ausência de limo na superfície, sem sinais de perfurações na 

superfície ou na intimidade muscular, sem placas de gelo aderidas entre as peças. Cor característica. 

Consistência firme, compacta e elástica. Odor suave, agradável e característico. Livre de parasitas e 

de qualquer substância contaminante. Em teste de descongelamento o percentual de água não 

deverá ser superior a 6% de água. Temperatura mínima de recebimento até –8ºC, sem sinais de 

descongelamento. Ausência de odores e sabores estranhos após cocção. Produto embalado em 

saco de polietileno, atóxico, resistente, sob vácuo, embalagens íntegras, com peso médio de 1 (um) 

kg e acondicionado em caixas de papelão resistente, contendo, no máximo, 20 (vinte) kg. 

Informações no rótulo: denominação de venda e marca; identificação da origem; conteúdo líquido; 
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número do lote; prazo de validade e instruções de uso, preparo e conservação, com os seguintes 

dizeres, obrigatoriamente, e em destaque: 

Este alimento, se manuseado incorretamente e ou consumido cru, pode causar danos à saúde. 

Para sua segurança mantenha congelado. Descongele somente no refrigerador. 

Mantenha o produto cru separado dos outros alimentos. Lave com água e sabão as superfícies de 

trabalho (incluindo os utensílios usados no corte) e mãos depois de manusear o produto cru. 

Consuma somente após cozido, frito ou assado completamente. 

O produto não deverá ser entregue com data superior a 30 dias do abate. Validade de 12 meses, 

conservado a temperatura de –18ºC. 

A empresa deverá comprovar que o produto tenha registro no Ministério da Agricultura e ser 

inspecionada pelo S.I.F. O transporte deverá ser feito em caminhão refrigerado. 

Carne Bovina – tipo de corte: patinho, coxão mole, músculo, miolo de paleta. 

Descrição do objeto: denomina-se carne, parte muscular comestível dos mamíferos, manipulados em 

condições higiênicas e provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção 

federal. 

Classificação: carne de bovino de 1ª qualidade – compreendendo a de novilho, a de touro, a de vaca 

com denominação genérica carne de vaca.  

Característica do produto: as carnes deverão se apresentar livres de parasitos e de qualquer 

substância contaminante que possa alterá-las ou encobrir alguma alteração. A carne de bovino, 

quando moída, deve conter no máximo 8% ( oito porcento) de gordura, ser isenta de cartilagem, de 

ossos e conter no máximo 3% (três porcento) de aponervoses. 

Característica organolépticas, físico-químicas, microbilógicas e microscópicas: deverão obedecer o 

Código Sanitário do Decreto nº 12.342 de 27 de setembro de 1978, a NTA 3 e o CVS-6/99. 

 

10 – GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

10.1. A CONTRATADA deverá garantir os fornecimentos e serviços, pelo período mínimo de 12 

(doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por até 60 

meses. 

10.2. Durante este período, a CONTRATADA deverá providenciar Assistência Técnica aos materiais, 

utensílios e equipamentos que forem cedidos e apresentarem defeitos em função de sua utilização, limpeza 

dos dutos de exaustão, limpeza periódica da caixa de gordura, das caixas d´água, bebedouros (troca dos 

filtros semestralmente) e das tubulações de esgoto. 
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11 – OBSERVAÇÕES GERAIS 

11.1. Em complementação ao cardápio estabelecido no item 9.7, deverão ser oferecidos os seguintes 

produtos: Sal (saleiro), Vinagre e Molho de Pimenta (galheteiro) dispostos em uma única ilha, próxima ao 

balcão de distribuição da refeição, á disposição dos usuários para tempero da salada. Também deverá ficar 

disposto nesta mesma ilha, unidades de palito de dente, individualmente embalados em quantidade 

suficiente para atender aos usuários; 

11.2. Os talheres (garfo, faca e colher), guardanapos de papel folha dupla, 2 unidades per capita, 

composto 100% por fibras naturais, não reciclável (24x24cm), deverão ser embalados em invólucros 

plásticos e entregues por funcionário exclusivamente destacado para tal, ou ficando dispostos para os 

usuários no final do balcão de distribuição de alimentos; 

11.3. A distribuição da refeição deverá ser realizada por auxiliares de cozinha, devidamente treinados 

para o serviço, em balcões térmicos e/ou refrigerados de distribuição, com luvas descartáveis e uniforme 

limpo e demais equipamentos de proteção individual (EPI) necessários; 

11.4. O valor energético do almoço deve respeitar as recomendações do Programa de Alimentação 

do Trabalhador – PAT, do Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente a Portaria nº. 193, de 5 de 

dezembro de 2006, publicada no DOU em 07 de dezembro de 2006, que “Altera os parâmetros nutricionais 

do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT”, conforme legislação anexada ao final deste Termo de 

Referência. 

11.4.1. Os parâmetros nutricionais serão regulados por Portaria, suas alterações e/ou 

complementações, bem como por novas regulamentações afins. 

11.5. Todas as carnes utilizadas deverão ser adquiridas em estabelecimentos fiscalizados pelo 

Serviço de Inspeção Federal ou que possua Alvará Sanitário Municipal vigente; 

11.6. Não será permitida a utilização de carne com aponeurose, tendões e excesso de tecido 

adiposo; 

11.7. As preparações recheadas ou do tipo role deverão ter no mínimo 15g. e no máximo 35g. de 

recheio; 

11.8. O prato principal deverá ser oferecido durante todo o período de almoço, não sendo substituído 

em nenhuma hipótese por outra preparação. Em casos excepcionais, e com a devida autorização do 

CONTRATANTE, poderá haver a substituição. Caso essa situação ocorra mais de três vezes no mês a 

CONTRATADA sofrerá as sanções previstas no contrato. 

11.9. A farofa deverá ter 50 g. per capta de ingredientes. 
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11.10. Não será permitido o espessamento do caldo do feijão com qualquer tipo de farináceos ou 

amido de milho. 

11.11. As frutas oferecidas como sobremesa não deverão ser repetidas, no prazo mínimo de 4 

(quatro) dias, respeitando-se a safra. 

11.12. As sobremesas proporcionadas deverão ser acondicionadas individualmente em utensílios 

descartáveis, devendo ser acompanhadas dos respectivos talheres descartáveis adequados a cada 

sobremesa. 

11.13. Manter água filtrada à disposição dos usuários, gratuitamente, próximo a Bilheteria; 

11.14. Afixar, próximo à cabine de caixas, o cardápio do almoço do dia. 

11.15. Dar preferência na compra de vegetais, leguminosas e frutas produzidas e comercializadas 

pelos pequenos e médios produtores rurais/urbanos provenientes de agricultura familiar do Município de 

Itajubá. 

11.16. Com exceção das refeições, não será permitida à CONTRATADA a prática do comércio 

varejista de qualquer natureza, principalmente bebidas, alcoólicas ou não, guloseimas, etc. 

1.17. Não será permitida a entrada no refeitório do Restaurante Popular de usuários portando 

qualquer tipo de bebida para ser ingerida naquele local; com trajes impróprios; ou alcoolizados, cabendo à 

CONTRATADA coibir a prática dessas condutas, exceto casos de necessidade médica. 

11.18. Somente será permitida a entrada no refeitório do Restaurante Popular daqueles usuários que 

forem consumir as refeições, devendo permanecer no recinto somente o tempo suficiente para degustá-las, 

cabendo à CONTRATADA zelar pelo fiel cumprimento de tal determinação. 

11.19. Quanto aos tíquetes: 

11.19.1. Os tíquetes para o Almoço serão vendidos: antecipadamente, das 8:30h às 9:30h, de 

segunda à sexta-feira – observando o limite de 30% (trinta) do total de tíquetes para o almoço do dia – na 

bilheteria do Restaurante Popular, com limite de 1 tíquete por pessoa; os demais tíquetes serão vendidos a 

partir das 10:30h, de segunda a sexta-feira, na bilheteria do Restaurante Popular, com limite de 2 por pessoa. 

11.19.2. Os tíquetes deverão ser confeccionados em 5 cores diferentes de papel (devendo ser usado 

uma cor para cada dia da semana) e a impressão deverá ser na cor preto; 

11.19.3. Os tíquetes deverão ter sistema anti-fraude, seja através de carimbos ou rubricas da 

CONTRATADA em seu verso, por modelo ou pessoas previamente autorizadas pela equipe de gestão do 

Restaurante Popular de Itajubá. 
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11.19.4. Individualmente, os tíquetes deverão ser datados e numerados em série tipograficamente, e 

constar sua finalidade, ou seja, almoço. (modelo abaixo). 

 

Exemplo: Ticket Almoço 

 

 

 11.19.5. Os dias, horários e modo para a venda dos tíquetes poderão ser alterados a qualquer tempo 

mediante prévia solicitação escrita pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 

horas, visando melhor atender aos usuários do Restaurante Popular. 

 11.20. A CONTRATADA deverá executar todas as normas internas, apresentadas pelo 

CONTRATANTE, para o bom funcionamento do Restaurante Popular.  

 

12 – OBRIGAÇÕES 

12.1. Caberá à CONTRATADA: 
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12.1.1. Fornecer todos os alimentos e mão de obra necessária à completa execução dos serviços 

contratados e possíveis substituições de funcionários por quaisquer motivos de licença, ausência dos 

mesmos ou outros similares; 

12.1.2. Instalar forro PVC, banheiro para usuários, revestimento na cozinha, bem como, as 

adequações necessárias para o inicio das atividades. 

12.1.3. Realizar controle de tempo x temperatura dos alimentos servidos no balcão de distribuição, 

apresentando as respectivas planilhas a Nutricionista da Equipe de Gestão do Restaurante Popular, no 

máximo no dia seguinte, ou a qualquer tempo, se solicitado. 

12.1.4. Manter todos os seus empregados, obrigatoriamente, com o uniforme completo (redes para 

cabelo, touca, camisa, calça, avental, sapato ou bota de segurança). 

12.1.5. Manter, sempre um preposto (NUTRICIONISTA), legalmente habilitado, no CRN – Conselho 

Regional de Nutrição 9ª Região, como responsável técnico, com poderes para decidir e/ou atender a 

qualquer solicitação do CONTRATANTE, quanto a qualquer questão que se relacione com a boa execução 

dos serviços contratados. A nutricionista deverá estar presente em todos os turnos onde houver preparo e/ou 

distribuição de alimentos. 

12.1.6. Não terceirizar parcial ou totalmente as refeições servidas. 

12.1.7. Responsabilizar-se pelas aprovações e licenças junto aos órgãos Públicos, quando aplicável, 

bem como por qualquer multa decorrente da não observância das legislações vigentes. 

12.1.8. Responder por danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de atos 

praticados por seus empregados ou prepostos. 

12.1.9. Manter em perfeitas condições de higiene, uso e funcionamento todas as dependências do 

Restaurante, inclusive as de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

12.1.10. Os bebedouros e lavatórios instalados no andar térreo do Restaurante Popular deverão ser 

mantidos em perfeitas condições de higiene, uso, funcionamento e segurança.  

12.1.11. Manter em perfeitas condições de uso as instalações gerais e especiais, equipamentos. 

12.1.12. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e reparadora das instalações das áreas 

físicas. 

12.1.13. Encarregar-se das atividades de aquisição de gêneros alimentícios e do seu 

armazenamento, em setor próprio do Restaurante Popular, sempre em tempo hábil ao cumprimento do 

objeto consignado na presente licitação. 
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12.1.14. Fornecer todo material descartável previsto neste Termo de Referência. 

12.1.15. Manter em perfeito estado de asseio e limpeza as áreas de trabalho, as instalações e o 

material utilizado pelo serviço, empregando as preparações discriminadas na RDC 216/04, e demais 

legislações pertinentes; 

12.1.16. Desinfetar apropriadamente e na periodicidade regulamentar o Restaurante Popular, 

cumprindo o cronograma pré-estabelecido. No caso de ineficiência do procedimento, a CONTRATADA ficará 

obrigada a repeti-lo, independentemente do período estabelecido, sem ônus para o CONTRATANTE. 

12.1.17. Coletar, acondicionar e apresentar para recolhimento diário o lixo produzido no Restaurante 

Popular assim como outros materiais imprestáveis (caixotes, garrafas, latas vazias, etc.) obedecendo em 

todas as etapas às normas e determinações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e/ou Vigilância 

Sanitária. 

12.1.18. Remeter, mensalmente ao CONTRATANTE as escalas diárias de serviços de todos os 

empregados, com os respectivos horários e funções, de forma detalhada, e comunicando, em tempo hábil, 

qualquer alteração. 

12.1.19. Afastar imediatamente das dependências do Restaurante Popular, por indicação do Gestor 

do Restaurante Popular, qualquer empregado, por mais qualificado que seja, cuja presença venha a ser 

considerada imprópria ao objetivo do contrato, promovendo sua imediata substituição, no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas. 

12.1.20. Promover, com recursos próprios, treinamento específico de seu pessoal, pelo menos 1 

(uma) vez a cada bimestre, ou quando identificada essa necessidade pelo CONTRATANTE. 

12.1.21. Coletar diariamente amostras das refeições servidas, e também das carnes in natura, 

devendo ser aproximadamente 100g. de cada, devidamente identificadas com o numero do SIF, e mantê-las 

armazenadas por 72 (setenta e duas) horas em local apropriado. 

12.1.22. Providenciar, obrigatoriamente, de acordo com o período legal determinado em legislação 

própria, exame de saúde de seus empregados, ficando a CONTRATADA responsável por manter um perfeito 

e regular controle de saúde dos mesmos. 

12.1.23. Segurar seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho. 

12.1.24. Respeitar e fazer respeitar as Normas de Segurança e Higiene de Trabalho, fornecendo ao 

seu pessoal os meios apropriados e necessários (EPI´s). 

12.1.25. Atender a todos os encargos e despesas decorrentes da alimentação de seus empregados. 
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12.1.26. Solicitar, por escrito, ao CONTRATANTE autorização para modificar os cardápios. 

12.1.27. No ato da contratação de cada funcionário, a CONTRATADA deverá apresentar ao 

CONTRATANTE cópia do Atestado de Saúde Ocupacional, além dos seguintes exames laboratoriais: 

hemograma completo, urina tipo 1, coprocultura, coproparasitológico e VDRL. 

12.1.28. Apresentar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para o CONTRATANTE e Fiscalização Sanitária quando solicitado. 

12.1.29. O valor recebido pela venda de cada almoço será retido pela CONTRATADA, e será abatido 

do valor contratual unitário da mesma, cabendo ao CONTRATANTE somente o pagamento do valor 

remanescente do custo total de cada almoço. 

12.1.30. Ao final do dia, a CONTRATADA deverá apresentar ao Gestor do Restaurante Popular, 

preposto do CONTRATANTE, relatório circunstanciado, especificando a quantidade de refeições vendidos, 

anexando os cupons de venda do dia com relatório. 

 12.1.31. Levar ao conhecimento do CONTRATANTE, por escrito, para posterior definição, qualquer 

caso omisso quanto à execução dos serviços. 

 12.1.32. Manter todas as áreas da cozinha, adjacentes e refeitório sempre limpas, organizadas e 

secas. 

12.1.33. Deverá ser apresentado no primeiro mês de execução do serviço uma cópia do Manual de 

Boas Práticas e outra do Manual dos Procedimentos Operacionais Padronizados, e posteriormente nos 

demais meses, deverão ser apresentadas as planilhas dos POP´s devidamente preenchidas.  

12.1.34. Apresentar em no máximo três meses após o inicio da execução do serviço os Alvará 

Sanitário e Licença de Funcionamento, expedidos pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de 

Itajubá/MG. 

12.1.35. Manter todas as áreas da cozinha, adjacentes e refeitório sempre limpas, organizadas e 

secas. 

12.1.36. Realizar sempre que necessário, ou por solicitação do Contratante, decapagem dos pratos, 

cumbucas e talheres. 

12.1.37. Disponibilizar nas bandejas de apoio, toalhas tipo americanas, confeccionadas em papel, 

contendo informações sobre pontos turísticos de Itajubá, Informações Nutricionais e Educação Alimentar, 

Calendário de Eventos de Itajubá e também informações sobre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, em modelo apresentado pelo CONTRATANTE, com rotatividade trimestral. 
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12.1.38. Toda e qualquer tipo de manipulação dos alimentos, deverá obrigatoriamente ser feita na 

área da cozinha do Restaurante Popular de Itajubá, não sendo permitido o preparo ou pré preparo em lugar 

alheio. 

12.1.39. Todos os equipamentos e utensílios de propriedade do Contratante e disponibilizados para 

uso da Contratada deverão permanecer nas dependências do Restaurante Popular, salvo para reparos, se 

necessário. 

12.1.40. Caberá ainda a Contratada executar obra de adequação do Restaurante Popular, sem 

qualquer ônus para o Município, nos moldes e respeitados as Especificações Técnicas e o Projeto. O Projeto 

com os detalhamentos integram o procedimento licitatório, estando disponível para consulta de quaisquer 

interessados, sendo uma via entregue ao vencedor do certame no ato da assinatura do contrato. 

12.1.40.1. A Contratada deverá iniciar a obra no prazo de 15 dias corridos a contar da data de 

assinatura do Contrato e concluí-la no prazo de 30 dias a contar da data do seu início. 

12.1.40.2. A execução da obra será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 

Planejamento.  

12.1.40.3. Para todos os efeitos, a garantia contratual de que trata o item 14 do edital também 

garantirá qualquer problema inerente a obra, sem prejuízo de eventuais indenizações complementares. 

12.1.40.4 A obra será incorporada ao imóvel público, não gerando os investimentos feitos pela 

Contratada qualquer direito de indenização ou retenção. 

12.1.40.5. A planilha de custos integrante do edital trata-se de mera estimativa, não servindo como 

referência de custos a serem efetivamente empregados na obra pela Contratada, tampouco como direito de 

indenização pelo investido.  

12.1.40.6. Também constituem obrigações da Contratada, especialmente com relação a obra: 

a) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como arcar e manter em 

dia as obrigações sociais e salariais do engenheiro e demais empregados; 

b) Assegurar durante a execução, a proteção e conservação da obra; 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

d) Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do Município a inspeção da obra, em qualquer dia 

e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 
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e) Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição 

que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, 

indicando as medidas para corrigir a situação; 

f) Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às 

normas da ABNT, bem como, as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo Município; 

g) Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre 

execução de serviços em locais públicos; 

j) Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pela Administração; 

l) Permitir consulta por parte da fiscalização do CONTRATANTE em quaisquer documentos relativos 

ao cumprimento de obrigações fiscais, trabalhistas, recolhimentos previdenciários e demais pertinentes a 

execução do contrato que se fizerem necessários. 

n) Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e Higiene do 

Trabalho; 

p) Todas as despesas referentes ao transporte dos empregados, hospedagem e a alimentação dos 

mesmos, bem como, o transporte de todos os materiais necessários à execução da obra; 

q) A fiel observância e cumprimento das disposições contidas no caderno de Especificações 

Técnicas e devidas providências para registro da obra, antes do seu início, no CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura,  

12.1.40.7. A obra poderá ser subcontratada com anuência prévia da CONTRATANTE. 

12.2. Caberá ao CONTRATANTE: 

12.2.1. Avaliar, Aprovar e Autorizar o Cardápio apresentado pela CONTRATADA. 

12.2.2. Acompanhar periodicamente a execução e gramatura das preparações servidas, e em caso 

de irregularidades apontadas, emitir notificações para penalidades; 

12.2.3. Realizar degustação diária da refeição a ser servida antes do inicio da distribuição da mesma; 

12.2.4. Controlar o número de refeições servidas diariamente por intermédio de fiscalização; 

12.2.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre defeitos, irregularidades ou falhas constatadas 

na execução dos serviços fixando prazos para as devidas correções; 
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12.2.6. Solicitar a CONTRATADA, nos prazos previstos, a documentação referente ao seu pessoal, 

observado as especificações constantes deste Edital, supervisionando rotineiramente a observância das 

normas de Segurança e Higiene do Trabalho; 

12.2.7. Fiscalizar, rotineiramente, a manutenção das instalações gerais e especiais, dos 

equipamentos e de todo o material utilizado, bem como exigir da CONTRATADA a reposição imediata do que 

for danificado, destruído, extraviado ou desgastado pelo uso. 

12.2.8. Os horários de funcionamento poderão ser alterados a qualquer tempo por determinação do 

CONTRATANTE. 

12.2.9. Caberá ao Contratante a manutenção e reforma, quando necessário, das dependências 

físicas do Restaurante Popular, caso estes sejam resultantes de vícios da construção. 

 12.2.10. Responsabilizar-se pela segurança interna e externa do Restaurante Popular de Itajubá, 

inclusive mantendo vigias/seguranças em períodos de não funcionamento do Restaurante Popular, seja 

durante noite/madrugada ou mesmo em finais de semana e/ou feriados. 

 

13 – EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAL DE APOIO AO RESTAURANTE POPULAR A SER 
DISPONIBILIZADO PELO CONTRATADO. 

13.1. O CONTRATADO disponibilizará os Equipamentos, Utensílios e Materiais de Apoio básicos 

necessários para o desempenho dos serviços. 

13.3. Os equipamentos e tudo mais que for adquirido pela empresa, após 24 (vinte e quatro) meses 

de contrato passarão a ser de propriedade do Município. 

13.4. A CONTRATADA deverá devolver no final do Contrato todos os Equipamentos, Utensílios e 

Materiais de Apoio que tenham sido disponibilizados pelo CONTRATANTE, em perfeito estado. 

14 – DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO ALMOÇO 

14.1. Deverá ser cotado o custo total julgado necessário pela Proponente, para a completa execução 

dos fornecimentos e serviços descritos neste Termo de Referência. 

14.2. A Proponente deverá apresentar, juntamente com a Proposta Comercial, planilha da 

composição do preço, preenchida conforme o modelo apresentado, em papel timbrado da CONTRATADA, 

de acordo com os quantitativos a serem fornecidos no período. 

14.3. Para a composição do custo do Almoço, devem-se considerar os gastos com: a compra dos 

gêneros alimentícios; contratação e manutenção de funcionários, inclusive com todos os encargos 

trabalhistas; fornecimento do gás liquefeito de petróleo (GLP), inclusive com seus respectivos cilindros de 

armazenamento; concessionária de telefonia fixa; concessionária de linha lógica (internet); manutenção e 
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conservação do espaço físico do Restaurante Popular, como limpeza e pequenos reparos; manutenção e 

conservação dos equipamentos, utensílios e materiais de apoio; apólice de seguro do espaço físico do 

Restaurante Popular, bem como de seus equipamentos, utensílios e materiais de apoio; além dos demais 

impostos e taxas aplicáveis. 

 

15 – DO ESPAÇO MULTIUSO, DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E AFINS À SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL, DO SERVIÇO SOCIAL. 

15.1. O CONTRATANTE terá espaço físico garantido, em salas próprias, onde funcionará o Serviço 

Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizando trabalho de Plantão Social, e 

atividades afins, nos dias e horários estabelecidos pela própria Secretaria de Desenvolvimento Social, além 

da Sala da equipe de Gestão do Restaurante Popular; 

 15.2. O CONTRATANTE poderá realizar, diariamente, atividades culturais, de promoção da saúde e 

da cidadania durante os horários de almoço e jantar, tais como apresentações cênicas, musicais, teatrais, 

campanhas informativas educativas e recreativas; 

15.3. O CONTRATANTE poderá utilizar o salão de refeitório do Restaurante Popular, em horários 

que não coincidam com o de funcionamento para almoço, para realizar atividades sociais, culturais, e 

educacionais em todos seus âmbitos, inclusive para cursos de educação alimentar e nutricional; 

15.4. O CONTRATANTE poderá realizar, com prévio aviso à CONTRATADA, visitas monitoradas de 

escolas da rede pública e privada às dependências do Restaurante Popular; 

15.5. O CONTRATANTE poderá utilizar as dependências exteriores do Restaurante Popular, para 

realizações e/ou promoções para beneficiários ou não do Restaurante Popular; 

15.6. O palco suspenso localizado na laje impermeabilizada frontal do Restaurante Popular é de uso 

exclusivo do CONTRATANTE, ou de pessoas/empresas por ele autorizados em horários estipulados de 

comum acordo entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE. 

16 – DA APÓLICE DE SEGURO 

A CONTRATADA deverá, no ato a assinatura do contrato, apresentar uma apólice de seguro, 

cobrindo: 

Cobertura Prêmio 

Danos Elétricos R$ 200.000,00 

Danos Externos R$ 300.000,00 
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Despesas Fixas R$ 200.000,00 

Impacto Veículos/Queda Aeronaves R$ 200.000,00 

Incêncio/Raio/Explosão/Implosão R$ 2.000.000,00 

Recomposição de Documentos R$ 4.000,00 

Responsabilidade Civil Operações R$ 200.000,00 

Tumultos R$ 50.000,00 

Vendaval R$ 200.000,00 

Vidros R$ 45.000,00 

 

 

Anexo ao Termo de Referência 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAL DE APOIO A SEREM DISPONIBILIZADOS 

PELA VENCEDORA 

Item Produto Quant 

1 Amaciador de Carnes Inox 1 

2 Aquecedor de água à gás 1 

3 Armário para material de limpeza 1 

4 Armário para utensílios 1 

5 Armário roupeiro 8 portas 4 

6 Arquivo 4 gavetas oficio 1 

7 Assadeira retangular em alumínio 8 

8 Balança 200Kg 1 

9 Balança 30Kg 1 

10 Balança 500Kg 1 

11 
Balcão para distribuição de alimentos 

- quente 
1 

12 
Balcão para distribuição de alimentos 

- refrigerado 
1 

13 Bandeja Multi-service 830 
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14 Batedeira Planetária Industrial 1 

15 Bebedouro Elétrico Inox Conjugado 3 

16 Cadeira Caixa 3 

17 Cadeira de rodas pneu maciço 3 

18 Cadeira Fixa 3 

19 Cadeira Giratória 1 

20 
Caixa em polipropileno tipo padiola 

plástico 
14 

21 Caixa vazada tipo Ceasa 5 

22 Caldeirão 18Lt 3 

23 Caldeirão 32Lt 4 

24 Caldeirão 45Lt 4 

25 Caldeirão 95Lt 4 

26 Caldeirão gás/vapor 200Lt 1 

27 Caldeirão gás/vapor 200Lt 2 

28 Câmara de congelamento completa 1 

29 Câmara de resfriamento completa 1 

30 Canecão 6,5Lt 5 

31 Canecão Aluminio 8,5Lt 5 

32 Carro auxiliar 2 planos 3 

33 Carro auxiliar cantoneiras 2 

34 Carro auxiliar detrito com pedal 7 

35 Carro auxiliar lavagem de cereais 1 

36 Carro auxiliar para limpeza 3 

37 Carro auxiliar plataforma 3 

38 Carro auxiliar remolho de talheres 1 

39 Carro auxiliar sem pedal 2 

40 Carro para transporte de cereais 2 

41 Catraca mecânica 1 

42 Cesto c/ tampa p/ lixo 20Lt. 4 
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43 Cesto c/ tampa p/ lixo 40Lt 3 

44 Cesto c/ tampa p/ lixo 60Lt 5 

45 Cesto p/ lixo c/ pedal 10Lt. 9 

46 Chaleira em Aluminio 9Lt 5 

47 Chuveiros para banheiro 4 

48 Coifa Inox para caldeirão 2 

49 Coifa Inox para fogão 1 

50 Colher de Arroz 3 

51 Colher p/ refeição 730 

52 Concha para cereais 1kg 3 

53 Cortador de frios elétrico 1 

54 Cuba gastronorm 1/1 x 65 20 

55 Cumbuca em porcelana 280 

56 Cutelo 9" corte de ossos  3 

57 Enceradeira Ind Mod CL400 Cleaner 1 

58 Escada de abrir com 7 degraus 1 

59 Escorredor para macarrão 2 

60 Escumadeira 1 

61 Espátula em aço inoxidável 2 

62 Espremedor de frutas 1 

63 Estante 3 planos 1,50 x 50 x 2,00 12 

64 
Estante com 5 planos lisos 1,00 x 50 

x 1,80 
1 

65 
Estante gradeada c/ 4 planos 1,00 x 

50 x 1,80 
4 

66 Faca cozinha 10" 10 

67 Faca cozinha 7" 3 

68 Faca de mesa c/ serra 730 

69 Faca Legumes aço inox Tramontina 1 

70 Fogão industrial 8 bocas com chapa 1 

71 
Forno Combinadoa gás com 12 

cubas gn 
1 
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72 Garfo p/ refeição 730 

73 Garfo tridente 1 

74 
Grelhas gastronorm 1/1 53,00 x 

32,50 x 0,6 
20 

75 Lava Roupas 6Kg 1 

76 
Lavadora de Louça + 2 mesas de 
apoio + 4 estrados/bandeja + 3 

estrados/talher + 16 copos de apoio 
1 

77 Liquidificador 25Lt 1 

78 Liquidificador 8Lt 1 

79 Luva de malha de aço 2 

80 
Mangueira 50 m c/ lona c/ esguicho e 

engate 
1 

81 Mesa com 1 cuba 2 

82 Mesa com dois furos p/ cereais 1 

83 Mesa decantação de descascador 1 

84 Mesa para Refeitório (cadeirante) 1 

85 Mesa para Refeitório para 04 lugares 3 

86 Mesa para Refeitório para 06 lugares 24 

87 Mesas com 2 cubas 7 

88 Mesas com um furo para detritos 1 

89 Mesas inox lisas 9 

90 
Modulo de distribuição para talheres 

e bandejas 
2 

91 
Modulo neutro de apoio para 

distribuição de pratos e bandejas 
1 

92 Moedor de carnes 1 

93 Monta carga 1 

94 Pá p/ lixo em zinco 30 cm. 2 

95 Palletes em polipropileno 49 

96 Panela 41Lt 4 

97 Panela 52Lt 4 

98 Pass Thrugh aquecido 1 

99 Pass Thrugh refrigerado 1 
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100 Pedestal de isolamento c/ correntes 5 

101 Pegador de macarrão 10 

102 Picador de Legumes Manual c/ tripé 4 

103 Prateleira 4 planos (aço) 8 

104 Prateleira lisa superior 2 

105 Prateleira lisa superior 2 

106 Prateleira superior lisa 2 

107 Prato Fundo de vidro 724 

108 
Processador de Alimentos c/ 6 

discos de corte 
1 

109 Relógio de Parede Analógico 40cm 5 

110 Tabua para carne em altileno 4 

111 
Tabuleiro (assadeira) alumínio 

70x40x4 
8 

112 
Tabuleiro (assadeira) alumínio 

70x40x8 
8 

113 Tampa gastronorm 1/1 530 x 325 20 

114 Terminal Portátil (Rádio Motorola) 5 

115 Ventilador de parede branco 9 

116 Video Fone 1 
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Anexo do Termo de Referência 
 

Tabela de Referência de Alimentos Prontos para o Consumo 
 

A seguir, Tabela de Referência a ser usada, para alimentos prontos, a serem servidos, no prato do usuário. 
 

ITENS  GRAMAGENS 

Vegetal tipo A folhoso 
Vegetal tipo A não folhoso 
Vegetal tipo B 
Vegetal tipo C 
Leguminosas 
Conservas 

Crua 40g a 60g 

Cozida 60g a 80g 

 
 

ITENS BOVINOS GRAMAGENS 

Bife ou Pedaço de: Patinho/Maminha Fraldinha/ 
/Miolo de Paleta/Coxão Mole 

90g a 100g 

Moída: Patinho/Maminha Fraldinha/ /Miolo de 
Paleta/Coxão Mole 
Obs: Não poderá ser acrescido de PTS (Proteína 
Texturizada de Soja) 

90g a 100g 

Iscas: Patinho/Maminha Fraldinha/ /Miolo de 
Paleta/Coxão Mole 

90g a 100g 

Músculo Traseiro 90g a 110g 
Quibe de carne moída 
Obs: Não poderá ser acrescido de PTS (Proteína 
Texturizada de Soja) e a proporção de trigo não 
poderá ultrapassar 25% da quantidade total de 
carne 

120g a 140g 

Peito de frango com osso 110g a 130g (sendo 90g a 100g de parte comestível) 
Peito de frango sem osso 90g a 100g 
Coxa e sobrecoxa de frango 130g a 150g (sendo 90g a 100g de parte comestível) 
Filé ou Posta: merluza/tilápia/cação/pescada 90g a 100g 

Copa Lombo/Carré 90g a 100g 

Bisteca 110g a 130g (sendo 90g a 100g de parte comestível) 

Cozidos (sem casca) Mínimo de 2 unidades ou 100 g 

Mexidos ou Omelete 120 g 

Bovina, Suína, Peixe ou Ave (por exemplo: 
strogonoff, picadinho com legumes, etc) 

150 g (sendo pelo menos 90g de parte comestível) 

 
 
 

ITENS 
Vegetal tipo A 
Vegetal tipo B 
Vegetal tipo C 
Farofas ou Virados 
Macarrão (espaguete/talharim/fuzile) 
Tortas ou suflê 
Massas em geral (nhoque, lasanha, canelone, 
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rondele) 
Polenta/Purês 

 

ITENS 

Arroz simples 

Arroz composto 

 

ITENS 

Feijoada 

Feijão Preto 

Feijão de cor (carioquinha, fradinho ou outros 
regionais e de época) 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
A empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob nº (NÚMERO DO CNPJ), com sede na 
(ENDEREÇO COMPLETO), aqui representada por (NOME E QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 
LEGAL), interessada(o) em participar do Pregão nº 043/2015, instaurado pela Prefeitura Municipal de Itajubá, 
em cumprimento ao edital, legislação e regulamentos vigentes, aos quais se submetem, declara, sob as 
penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do referido Edital, e, ainda, que: 
 
1. não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 
 
2. não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera; 
 
3. não existe fato impeditivo à sua habilitação; 
 
4. não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
 
5. não possui no quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos; 
 
6. que cumpre as normas relativas à saúde e a segurança do trabalho de seus empregados, excluindo no 
que se refere a este aspecto quaisquer responsabilidades do Município de Itajubá; 
 
7. que examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, tendo tomado 
conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está ciente de que não poderá 
alegar desconhecimento para alteração dos preços propostos ou para o cumprimento do objeto desta 
licitação; 
 
8. que, caso venha a apresentar o Certificado de Registro Cadastral do Município de Itajubá para 
participação desta licitação, não existem fatos supervenientes à data de expedição do CRC que venham a 
impossibilitar sua habilitação. 
 
Data: ____/____/2015 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (sócio com poderes para representá-la ou 
procurador cuja procuração tenha sido subscrita por quem tenha legitimidade). 
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ANEXO III 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO, 
FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE ITAJUBÁ 
  
 
ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa (nome da empresa), representada neste ato por seu 
representante legal (nome), devidamente credenciado para tal fim, realizou nesta data visita técnica ao local 
de execução dos serviços, ficando ciente das condições das instalações do restaurante popular e demais 
detalhes relevantes a serem considerados na formulação das propostas comerciais. 
 
 Por ser verdade, firmamos os presente atestado. 
 
 
 Itajubá, ........... de ............................. 2015. 
 
  

 
 

_______________________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
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ANEXO IV 

 
TERMO DE REFERENCIA DE PREÇOS E COMPOSIÇÃO DE RECEITA ESTIMADA 

 
Refeição Quantidade/Ano Preço Unitário Preço Total 

Almoço 184.800 un. 

Usuário R$2,00 (dois 
reais) 

R$ 369.600,00 (Trezentos 
e sessenta e nove mil e 

seiscentos reais) 

Subsídio R$5,29 (um real 
e noventa e dois 

centavos) 

R$ 977.592,00 
(Novecentos e setenta e 

sete mil quinhentos e 
noventa e dois reais) 

Total 184.800 un. - 

R$ 1.374.192,00 (um 
milhão, trezentos e setenta 

e quatro mil, cento e 
noventa e dois reais) 
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ANEXO V 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
Prefeitura Municipal de Itajubá 
Departamento de Licitações 
 

 
A empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.................., estabelecida à Av./Rua 
........................., n° ......, bairro.................., na cidade de ................, telefone................, fax ....................., vem 
pela presente apresentar em anexo sua proposta de preços para a licitação na modalidade PREGÃO para 
CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO, PREPARO, FORNECIMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE POPULAR DE ITAJUBÁ da Prefeitura Municipal 
de Itajubá de acordo com as exigências do presente Edital. 

 

Refeição Quantidade/Ano Preço Unitário Preço Total 

Almoço 184.800 un. 

Usuário R$2,00 (dois 
reais) 

R$ 368.000,00 (trezentos e 
sessenta e oito mil reais) 

Subsídio R$ X,XX (X 
reais) 

R$ X,XX (X reais) 

Total 184.800 un. - 
R$  

 
 
1 - Os preços ofertados têm como referência o mês de MARÇO/2015, para pagamento em até 30 
(trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. Nos preços 
estão inclusos todos os custos elencados no item 14 e seguintes do Termo de Referência- ANEXO I. 
 
2 - Declaramos que temos amplo conhecimento do local de execução dos serviços. 
 
3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos envelopes 
“PROPOSTA”. 
 
4 – Forma e condições de execução conforme o edital e o ANEXO I – Termo de Referência. 

5 - Apresentamos, conforme exigido, nossos dados bancários: 
 
Nome Do Banco ......................... N° ............... 
Nome Da Agência ....................... N° .............. 
Número Da Conta .......................................... 
 

Local/data.................................................................................................... 
(assinatura do responsável pela empresa) 
Nome/Cargo 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

 
 
À 
Prefeitura Municipal de Itajubá 
Departamento de Licitações 
 
 

 
........................................ (nome da empresa), inscrita(o) no CNPJ sob o nº ........................, com sede 
................................... (endereço completo), interessada(o) em participar do Pregão nº ______________, 
instaurado pela Prefeitura Municipal de Itajubá, declara, sob as penas da lei, que o serviço ofertado por esta 
empresa será executado de acordo com as exigências estabelecidas neste Instrumento Convocatório, 
especificamente no ANEXO I. 
 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

 
Itajubá,.......... de .................. de 2015. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal 
(assinatura/nome/RG) 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA DISPOSIÇÃO DO ART. 27, INC. V, DA LEI 8.666/93 
E ALTERAÇÕES 

 
 

 
À 
Prefeitura Municipal de Itajubá 
Departamento de Licitação 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

........................................ (nome da empresa), inscrita(o) no CNPJ sob o nº ........................, com sede 
................................... (endereço completo), interessada(o) em participar do Pregão nº 43/2015, instaurado 
pela Prefeitura Municipal de Itajubá, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
. 

Itajubá,.......... de .................. de 2015. 
 
 
 
 

______________________________________ 
 Representante Legal 
(assinatura/nome/RG) 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 

À 
Prefeitura Municipal de Itajubá 
Departamento de Licitação 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
........................................ (nome da empresa), inscrita(o) no CNPJ sob o nº ........................, com sede 
................................... (endereço completo), interessada(o) em participar do Pregão nº 043/2015, instaurado 
pela Prefeitura Municipal de Itajubá, declara, sob as penas da Lei, a inexistência de fato impeditivo a sua 
habilitação se obriga a comunicar a superveniência do mesmo. 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

 
Itajubá,.......... de .................. de 2015. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal 
(assinatura/nome/RG) 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA – ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Itajubá 
Departamento de Licitação 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
........................................ (nome da empresa), inscrita(o) no CNPJ sob o nº ........................, com sede 
................................... (endereço completo), interessada(o) em participar do Pregão nº 043/2015, instaurado 
pela Prefeitura Municipal de Itajubá, DECLARA, por intermédio de seu representante legal o Sr(a) 
______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________ e do CPF 
nº _______________, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, ser microempresa ou 
empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos 
previstos no § 4o do artigo 3o da Lei Complementar nº 123/06. 
 
 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 
 
 

 
Itajubá,.......... de .................. de 2015. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal 
(assinatura/nome/RG) 
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ANEXO X 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ADMINISTRAÇÃO, PREPARO, FORNECIMENTO E 
DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE 
POPULAR DE ITAJUBÁ QUE ENTRE SI FIRMAM O 
MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ E A EMPRESA (NOME DA 
EMPRESA) 

O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

18.025.940/0001-09, sediado na Avenida Dr. Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, Prédio Centro Administrativo 

Tancredo Neves, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Rodrigo Imar Martinez Riera. 

(NOME DA EMPRESA), (QUALIFICAÇÃO), neste ato representada pelo(a) sr(a). (REPRESENTANTE DA 

EMPRESA), (QUALIFICAÇÃO), com fundamento na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, celebram 

entre si o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as cláusulas e condições a 

seguir especificadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO CONTRATO 

O presente termo de contrato é regido pela Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores, ao Edital de 

Pregão nº 139-SMAGP/10 e proposta apresentada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

OBJETO E DAS CONDIÇÕES  

2.1. Prestação de serviços conforme descrito no preâmbulo do Edital, no Anexo I – Termo de Referência e 

nos termos da proposta comercial apresentada. Prestação de Serviço de Administração, Preparo, 

Fornecimento e Distribuição de Refeições para o Restaurante Popular de Itajubá, denominado neste Termo 

de Referência como Restaurante Popular. De Segunda à Sexta-Feira deverão ser fornecidos 700 

(setecentos) almoços/dia totalizando aproximadamente 184.800 almoços pelo período de 12 meses de 

contrato. 

2.2. De acordo com a demanda apresentada poderá haver uma variação na média do número de refeições 

servidas diariamente, de até 25% (vinte e cinco por cento) para mais ou menos, em qualquer uma das 

refeições, mediante prévia solicitação e/ou autorização da Equipe de Gestão do Restaurante Popular 
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prepostos da Administração. 

2.3. Os serviços, objeto deste contrato fazem parte de um conjunto de ações integrantes da Política de 

Segurança Alimentar e Nutricional do Município de Itajubá. 

2.4. O “Programa Restaurante Popular”, integrante da Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional, 

tem como objetivo propiciar preferencialmente à população carente, aos trabalhadores formais e informais, 

desempregados, crianças, estudantes, aposentados, moradores de rua, idosos e famílias em situação de 

risco de insegurança alimentar e nutricional, o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 

quantidade suficiente, a preço módico, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo 

como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

social, econômica e ambientalmente sustentáveis. O Programa obedecerá às disposições contidas na Lei 

Municipal nº. 8.177/2005, e Decreto (s) Municipal (is) que a regulam, e será administrado pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, através da Divisão de Segurança Alimentar, ambos anexados ao final 

deste Termo de Referência, e será administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

2.5. OPERACIONALIZAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE ITAJUBÁ 

2.5.1. A operacionalização do Restaurante Popular de Itajubá, localizado à Avenida Dr. Jerson Dias, nº 500, 

Bairro Estiva, Prédio Centro Administrativo Tancredo Neves, se fará de acordo com o escopo do fornecimento 

do presente Termo de Referência. 

2.6. ESCOPO E EXTENSÃO DO FORNECIMENTO 

2.6.1. Prestação de serviços de administração, preparo, fornecimento e distribuição de refeições, cujas 

quantidades, qualidades e freqüências constam das Especificações Técnicas – Anexo I – Termo de 

Referência, parte integrante deste contrato – no horário das 10:30h às 14:00 de segunda a sexta-feira, para 

almoço, conforme condições e exigências estabelecidas no presente Termo. 

2.6.2. Os dias e horários de funcionamento podem ser alterados a qualquer tempo, justificados formalmente 

de forma expressa à necessidade – observadas as disposições do procedimento licitatório, que será 

realizado pelo Município de Itajubá, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, visando à 

comercialização pública das refeições, sendoAlmoço R$ 2,00 (dois reais). 

2.6.3. O valor total estimado para cada Almoço é de R$ X,XX (X reais), sendo destes R$ 2,00 (dois reais) 

pago pelo usuário e retido pela Contratada, e, R$ X,XX (X reais) subsidiado pelo CONTRATANTE, sendo 

estes os valores máximos previsto para pagamento a CONTRATADA pelo CONTRATANTE. 

2.6.4. Será paga a CONTRATADA a refeição produzida no Almoço, obedecendo os quantitativos descritos no 
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Anexo I - Termo de Referência. 

2.7. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

2.7.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto deste contrato seguindo leis, decretos, resoluções, normas 

e recomendações do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Secretaria de 

Estado da Saúde de Minas Gerais, e Vigilância Sanitária do Município de Itajubá, vigentes na data da 

contratação ou alteradas e implantadas durante a vigência do contrato. 

2.7.2. A CONTRATADA deverá submeter-se à fiscalização sistemática da Vigilância Sanitária Municipal. 

2.8. DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 

2.8.1. A CONTRATADA deverá manter em seu quadro funcional uma equipe capacitada, habilitada e prepara 

em quantidade suficiente para a plena execução do objeto contratado. 

2.8.2. A CONTRATADA deverá manter Nutricionista no Restaurante Popular durante todo o período de seu 

funcionamento, 

2.8.3. As Nutricionistas deverão comprovar experiência na área de produção, devendo o profissional, no 

período de distribuição das refeições, exercer somente a função de supervisão. 

2.8.4. Preferencialmente, pelo menos 80% (oitenta por cento) dos profissionais recrutados deverão residir em 

Itajubá, com comprovada experiência na área de atuação. 

2.8.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ter permanentemente no Restaurante Popular uma equipe 

composta por 01 (um) Gestor, 01 (um) Nutricionista e 01 (um) Assistente Social, além de estagiários e/ou 

outros servidores de áreas afins. 

2.9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.9.1. As especificações a seguir definem as características dos fornecimentos e/ou serviços envolvidos no 

escopo acima: 

2.9.1.1. Do Almoço: 

 a. Deverá ser servido no horário das 10:30h às 14:00h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados 

nacionais e/ou municipais. 
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 b. O Restaurante Popular funcionará também em três datas especiais, a saber: Páscoa, Dia do 

Trabalho e Ceia de Natal. 

 c. O Cardápio das datas especiais será fornecido pelo Contratante, devendo ser executado 

plenamente pela Contratada. 

 d. Mediante solicitação da Equipe de Gestão do Restaurante Popular de Itajubá, com antecedência 

mínima de 4 (quatro) horas, o almoço deverá ser servido em horário diverso do previamente estipulado. 

 e. Eventualmente, mediante prévia solicitação do CONTRATANTE, com antecedência mínima de 36 

(trinta e seis) horas, o almoço poderá ser servido em datas e/ou horários diferentes dos habituais. 

2.9.2. A CONTRATADA deverá submeter à aprovação do profissional nutricionista do CONTRATANTE, a 

Programação dos Cardápios Mensais, até 45 (quarenta e cinco) dias anteriores a sua execução, e caso 

necessário, estes deverão ser adequados conforme orientações da nutricionista do CONTRATANTE. 

2.9.3. Os cardápios deverão ser apresentados com o cálculo dietético, com os valores do macro e micro 

nutrientes, calorias e Ndpcal, observando o que é preconizado pelo Programa de Alimentação do Trabalhador 

– PAT. As informações sobre os cálculos dietéticos poderão, por decisão conjunta entre a CONTRATADA e o 

CONTRATANTE, ser alteradas. 

2.9.1.5.O cardápio principal do almoço deverá ser constituído obrigatoriamente de: Salada, Arroz, Feijão, 

Prato Protéico, Guarnição, Sobremesa única (fruta). 

2.9.1.6. Os itens, incidência, gramagem, características, informações nutricionais e demais dados 

necessários ao fiel cumprimento são aqueles constantes no Anexo I – Termo de Referência e que faz parte 

integrante do presente contrato como se aqui tivesse transcrito. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

VALOR, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO 

3.1. O valor unitário subsidiado de cada refeição/almoço é de R$ X,XX (X reais), sendo o valor mensal 

estimado de R$ X,XX (X reais) do presente contrato, nos termos da legislação vigente, e o anual de R$ X,XX 

(X reais). 

3.1.1. O regime de execução dos serviços será de empreitada por preço unitário de acordo com os 

critérios estabelecidos nesse Edital e seus Anexos, sendo que o Município subsidiará apenas as refeições 

almoço produzidas, conforme item 4.4 do Termo de Referência. 
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3.1.2. Para efeitos de pagamento, o Município considerará 700 (setecentos) refeições almoço produzidas, 

sendo pago número diverso, seja para mais ou para menos, se houver prévia solicitação formal por qualquer 

das partes e autorização formal do Município. 

3.1.3. O pagamento mensal será efetuado de acordo com a quantidade efetivamente produzida no almoço, 

observada a dedução do valor de R$ 2,00 (dois reais) recebido diretamente pela CONTRATADA pela venda 

de cada refeição, de acordo com o estipulado no item 12.1.29. do Termo de Referência. 

3.2. As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato serão suportadas pela(s) seguinte(s) 

dotação(ões) orçamentária(s): 02.09.01.08.244.0014.2166 e nas respectivas nos exercícios subseqüentes. 

3.3 REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO-ECONÔMICO FINANCEIRO 

3.3.1. O valor contratual para a execução dos serviços especificados no preâmbulo e Anexo I do Edital será 

aquele constante da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, com data base correspondente à 

data da apresentação da proposta. 

3.3.2. O valor contratual remunerará todas as despesas com a execução dos serviços, e deve compreender 

todos os custos descritos no item 14.3 e seguintes do Termo de Referência e demais despesas, constituindo-

se, a qualquer título, a única e completa remuneração pela perfeita execução do contrato. 

3.3.3. O valor contratual permanecerá irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, somente será 

objeto de reajuste após decorrido um ano da data da contratação, ou do último reajuste, cuja formalização se 

dará mediante termo aditivo contratual, tomando-se por base a variação do INPC/IBGE verificado no período 

vencido ou, em sua ausência, outro que o substitua. 

 

3.3.4 No momento do reajuste contratual, após o período de 12 (DOZE) meses, deverá ser deduzido o 

percentual de 10% (dez) estimado do custo de obras de adequação, tendo em vista que não haverá 

investimentos estruturais por parte da empresa vencedora do certame nos próximos anos. 

3.3.4.1. O dedução será aplicada somente no valor do subsidio municipal por refeição, permanecendo a valor 

de contra partida dos usuários inalterado. 

3.3.5. A qualquer tempo será cabível o reequilíbrio econômico-financeiro, desde que se comprove que foi 

afetada a parte financeira do contrato, bem como as previsões iniciais da CONTRATADA quanto aos seus 

encargos econômicos e lucros normais do empreendimento. 

3.3.6. O pedido deverá ser protocolado diretamente junto ao Departamento de Suprimentos da Prefeitura 
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Municipal de Itajubá. 

3.3.7. Para viabilizar a análise pelo setor técnico competente, o pedido deverá ser instruído com 

documentação comprobatória da solicitação, que demonstre claramente a variação verificada entre a 

situação original e a atual, inclusive declinando os valores pretendidos. 

3.3.8. Uma vez deferido o pedido, total ou parcialmente, para efetiva aplicação do novo preço solicitado o 

qual retroagirá à data do protocolo do pedido – deverá haver formalização mediante assinatura de termo 

bilateral de aditamento. 

CLÁUSULA QUARTA 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. Ao final do dia, a CONTRATADA deverá apresentar ao Gestor do Restaurante Popular, preposto do 

CONTRATANTE, relatório circunstanciado, especificando a quantidade de refeições, café da manhã, almoço 

e jantar vendidos, anexando os cupons de venda do dia. 

4.1.1. Serão consideradas somente as refeições efetivamente produzidas no almoço e apuradas mediante 

aplicação dos preços unitários – abatido o valor pago pelo usuário. 

4.2. O CONTRATANTE disporá de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da execução e apresentação 

da medição pela CONTRATADA, para examinar seu conteúdo e aprovar os serviços corretamente 

executados e glosar aqueles não realizados ou realizados incorretamente ou ainda descontar eventuais 

valores decorrentes da aplicação de penalidades, segundo estabelecido na Cláusula Décima Primeira, 

subitem 11.5. 

4.3. Uma vez analisado e aprovado o demonstrativo (ou parte dele) referido no subitem 4.1., o 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA de seu teor, para que emita a nota fiscal para pagamento. 

4.4. O pagamento deverá ser realizado pela Prefeitura em até 30 (trinta) dias após a data de recebimento da 

Nota Fiscal. 

4.4.1. Os documentos exigidos para pagamento são: 

4.4.1.1. Certificado de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS; 

4.4.1.2. Certidão Negativa de Débito – CND do INSS; 
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4.4.1.3. CND Municipal de Itajubá, se a licitante for estabelecida neste município; 

4.4.1.4. Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS); 

4.4.1.5.Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP); 

4.4.1.6. Folha de Pagamento do pessoal efetivamente empregado na prestação dos serviços, com 

comprovante de quitação; 

4.4.1.7. Nota fiscal com discriminação dos serviços prestados e as respectivas quantidades. 

4.5. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso 

do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem 

cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

4.6. O objeto, ou sua parcela, executado em desacordo com as especificações, contendo vícios, defeitos, 

incorreções ou diverso das condições propostas, deverá ser objeto de revisão. 

4.7. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA da responsabilidade pelos serviços executados ou 

implicará em sua aceitação. 

4.8. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pelo recolhimento dos tributos e contribuições 

incidentes sobre a execução do contrato. 

4.9. Cada fatura deverá discriminar o número de refeições servidas, os respectivos preços unitários e totais, 

sendo devidamente vistada pelo órgão requisitante, como prova de serviço realizado. 

4.10. No ato do pagamento será retido da CONTRATADA, pela Secretaria Municipal da Fazenda, valor 

referente ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza); 

CLÁUSULA QUINTA 

DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

5.1. Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o acompanhamento e controle do serviço 

contratado, competindo-lhe ainda atestar as notas fiscais de prestação de serviços, encaminhando-as para 

fins de pagamento e zelar pelo fiel cumprimento da execução do contrato. 

5.2. Fiscalizará a execução de cada uma das etapas a serem operacionalizadas, em especial quanto à 
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quantidade e qualidade dos serviços executados, solicitando à CONTRATADA sempre que achar 

conveniente, informações do seu andamento, fazendo cumprir todas as disposições de lei, do presente edital 

e respectivo contrato. 

5.3. Fiscalizar, rotineiramente, a manutenção das instalações gerais e especiais, dos equipamentos e de todo 

o material utilizado, bem como exigir da CONTRATADA a reposição imediata do que for danificado, destruído, 

extraviado ou desgastado pelo uso. 

5.4.Verificada a ocorrência de irregularidades no cumprimento do contrato, caberá à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social adotar as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação de 

penalidades, quando for o caso. 

5.5.O exercício da fiscalização dos serviços não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita 

execução do contrato. 

CLÁUSULA SEXTA 

VIGÊNCIA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1. O presente contrato será executado sob o regime de menor preço unitário, entrando em vigor na data 

de sua assinatura, sendo sua eficácia condicionada à publicação oficial do extrato deste termo, produzindo 

efeitos pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme 

estabelecido no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, se do interesse da Administração Municipal, 

mediante termo aditivo contratual. 

6.2. O objeto licitado será fiscalizado pelo CONTRATANTE, havendo interrupção do fornecimento caso 

verificado dúvidas sobre a conformidade do objeto ou de incorreção do documento fiscal. 

6.3. Quaisquer parcelas do objeto executadas em desacordo com as especificações, contendo vícios, 

defeitos, incorreções ou diversas das condições propostas, deverão ser objeto de revisão dentro do prazo de 

01 (uma) hora, contadas a partir da comunicação feita pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional. 

6.3.1. Ultrapassado o prazo previsto na cláusula supra sem que a CONTRATADA tenha providenciado a 

revisão ou retirado os produtos do local em que se encontram armazenados, serão tomadas pelo 

CONTRATANTE as providências para a aplicação das penalidades cabíveis, podendo ainda o 

CONTRATANTE devolvê-los ao local de origem mediante remessa com frete a pagar. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
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DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

7.1. Integram o presente contrato, como se aqui transcritos, os documentos a seguir especificados, cujo teor 

considera-se conhecido e acatado pelas partes: 

7.1.1. edital de licitação e seus anexos, especialmente o Anexo I – Termo de Referência; 

7.1.2. proposta comercial apresentada em XX/XX/2015; 

7.1.3. Tabela detalhando a composição dos seus custo constante do processo; 

CLÁUSULA OITAVA 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

8.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1.1. No prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da expedição da ordem de serviço, iniciar a execução do 

objeto contratual, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, e no Termo de Referência (Anexo I ). 

8.1.2. Fornecer todos os alimentos e mão de obra necessária à completa execução dos serviços contratados 

e possíveis substituições de funcionários por quaisquer motivos de licença, ausência dos mesmos ou outros 

similares; 

8.1.3. Manter contatos efetivos com o CONTRATANTE, a fim de programar e determinar as prioridades dos 

serviços, em função do funcionamento do restaurante. 

8.1.4. Realizar controle de tempo x temperatura dos alimentos servidos no balcão de distribuição, 

apresentando as respectivas planilhas a Nutricionista da Equipe de Gestão do Restaurante Popular, no 

máximo no dia seguinte, ou a qualquer tempo, se solicitado. 

8.1.5. Manter todos os seus empregados, obrigatoriamente, com o uniforme completo (redes para cabelo, 

touca, camisa, calça, avental, sapato ou bota de segurança). 

8.1.6. Manter, sempre um preposto (NUTRICIONISTA), legalmente habilitado, no CRN – Conselho Regional 

de Nutrição 9ª Região, como responsável técnico, com poderes para decidir e/ou atender a qualquer 

solicitação do CONTRATANTE, quanto a qualquer questão que se relacione com a boa execução dos 

serviços contratados. A nutricionista deverá estar presente em todos os turnos onde houver preparo e/ou 

distribuição de alimentos. 
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8.1.7. Não terceirizar parcial ou totalmente as refeições servidas. 

8.1.8. Responsabilizar-se pelas aprovações e licenças junto aos órgãos Públicos, quando aplicável, bem 

como por qualquer multa decorrente da não observância das legislações vigentes. 

8.1.9. Responder por danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes de atos praticados por 

seus empregados ou prepostos. 

8.1.10. Manter em perfeitas condições de higiene, uso e funcionamento todas as dependências do 

Restaurante, inclusive as de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ou seja, a 

sala da assistente social, a sala do gestor e nutricionista, o palco, a copa e banheiro do pavimento superior. 

8.1.11. Os bebedouros e lavatórios localizados no andar térreo do Restaurante Popular deverão ser mantidos 

em perfeitas condições de higiene, uso, funcionamento e segurança. 

8.1.12. Manter em perfeitas condições de uso as instalações gerais e especiais, equipamentos, móveis 

vinculados à execução dos serviços, que deverão ser devolvidos ao término do contrato em perfeitas 

condições de funcionamento e/ou utilização. Para cumprimento deste item, deverá ser lavrado um termo do 

qual constará o arrolamento dos bens recebidos com a descrição do estado de conservação e funcionamento 

físico. 

8.1.13. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e reparadora de todo o equipamento e instalações 

das áreas físicas. 

8.1.14. Encarregar-se das atividades de aquisição de gêneros alimentícios e do seu armazenamento, em 

setor próprio do Restaurante Popular, sempre em tempo hábil ao cumprimento do objeto consignado na 

presente licitação. 

8.1.15. Fornecer todo material descartável previsto neste Termo de Referência. 

8.1.16. Manter em perfeito estado de asseio e limpeza as áreas de trabalho, as instalações e o material 

utilizado pelo serviço, empregando as preparações discriminadas na RDC 216/04, e demais legislações 

pertinentes; 

8.1.17. Desinfetar apropriadamente e na periodicidade regulamentar o Restaurante Popular, cumprindo o 

cronograma pré-estabelecido. No caso de ineficiência do procedimento, a CONTRATADA ficará obrigada a 

repeti-lo, independentemente do período estabelecido, sem ônus para o CONTRATANTE. 

8.1.18. Coletar, acondicionar e apresentar para recolhimento diário o lixo produzido no Restaurante Popular 
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assim como outros materiais imprestáveis (caixotes, garrafas, latas vazias, etc.) obedecendo em todas as 

etapas às normas e determinações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e/ou Vigilância Sanitária. 

8.1.19. Remeter, mensalmente ao CONTRATANTE as escalas diárias de serviços de todos os empregados, 

com os respectivos horários e funções, de forma detalhada, e comunicando, em tempo hábil, qualquer 

alteração. 

8.1.20. Afastar imediatamente das dependências do Restaurante Popular, por indicação do Gestor do 

Restaurante Popular, qualquer empregado, por mais qualificado que seja, cuja presença venha a ser 

considerada imprópria ao objetivo do contrato, promovendo sua imediata substituição, no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas. 

8.1.21. Promover, com recursos próprios, treinamento específico de seu pessoal, pelo menos 1 (uma) vez a 

cada bimestre, ou quando identificada essa necessidade pelo CONTRATANTE. 

8.1.22. Coletar diariamente amostras das refeições servidas, e também das carnes in natura, devendo ser 

aproximadamente 100g. de cada, devidamente identificadas com o numero do SIF, e mantê-las armazenadas 

por 72 (setenta e duas) horas em local apropriado. 

8.1.23. Providenciar, obrigatoriamente, de acordo com o período legal determinado em legislação própria, 

exame de saúde de seus empregados, ficando a CONTRATADA responsável por manter um perfeito e 

regular controle de saúde dos mesmos. 

8.1.24. Segurar seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, cujo certificado, devidamente 

expedido pelo INSS, conforme preceitua a Lei, deverá ser apresentado à fiscalização. 

8.1.25. Respeitar e fazer respeitar as Normas de Segurança e Higiene de Trabalho, fornecendo ao seu 

pessoal os meios apropriados e necessários (EPI´s). 

8.1.26. Atender a todos os encargos e despesas decorrentes da alimentação de seus empregados. 

8.1.27. Solicitar, por escrito, ao CONTRATANTE autorização para modificar os cardápios. 

8.1.28. No ato da contratação de cada funcionário, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE 

cópia do Atestado de Saúde Ocupacional, além dos seguintes exames laboratoriais: hemograma completo, 

urina tipo 1, coprocultura, coproparasitológico e VDRL. 

8.1.29. Apresentar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para o CONTRATANTE e Fiscalização Sanitária quando solicitado. 
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8.1.30. O valor recebido pela venda de cada almoço será retido pela CONTRATADA, e será abatido do valor 

contratual unitário da mesma, cabendo ao CONTRATANTE somente o pagamento do valor remanescente do 

custo total de cada almoço. 

8.1.31. Ao final do dia, a CONTRATADA deverá apresentar ao Gestor do Restaurante Popular, preposto do 

CONTRATANTE, relatório circunstanciado, especificando a quantidade de refeições, café da manhã, almoço 

e jantar vendidos, anexando os cupons de venda do dia. 

8.1.32. Levar ao conhecimento do CONTRATANTE, por escrito, para posterior definição, qualquer caso 

omisso quanto à execução dos serviços. 

8.1.33. Manter todas as áreas da cozinha, adjacentes e refeitório sempre limpas, organizadas e secas. 

8.1.34. Deverá ser apresentado no primeiro mês de execução do serviço uma cópia do Manual de Boas 

Práticas e outra do Manual dos Procedimentos Operacionais Padronizados, e posteriormente nos demais 

meses, deverão ser apresentadas as planilhas dos POP´s devidamente preenchidas. 

8.1.35. Apresentar em no máximo três meses após o inicio da execução do serviço os Alvará Sanitário e 

Licença de Funcionamento, expedidos pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Itajubá/MG. 

8.1.36. Manter todas as áreas da cozinha, adjacentes e refeitório sempre limpas, organizadas e secas. 

8.1.37. Realizar sempre que necessário, ou por solicitação do Contratante, decapagem dos pratos, 

cumbucas e talheres. 

8.1.38. Disponibilizar nas bandejas de apoio, toalhas tipo americanas, confeccionadas em papel, contendo 

informações sobre pontos turísticos de Itajubá, Informações Nutricionais e Educação Alimentar, Calendário 

de Eventos de Itajubá e também informações sobre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em 

modelo apresentado pelo CONTRATANTE, com rotatividade trimestral. 

8.1.39. Toda e qualquer tipo de manipulação dos alimentos, deverá obrigatoriamente ser feita na área da 

cozinha do Restaurante Popular de Itajubá, não sendo permitido o preparo ou pré preparo em lugar alheio. 

8.1.40. Todos os equipamentos e utensílios de propriedade do Contratante e disponibilizados para uso da 

Contratada, deverão permanecer nas dependências do Restaurante Popular, salvo para reparos, se 

necessário. 

 

8.1.41. Caberá ainda a Contratada executar obra de adequação do Restaurante Popular, sem qualquer ônus 

para o Município, nos moldes e respeitados as Especificações Técnicas e o Projeto. O Projeto com os 
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detalhamentos integram o procedimento licitatório, estando disponível para consulta de quaisquer 

interessados, sendo uma via entregue ao vencedor do certame no ato da assinatura do contrato. 

 

8.1.41.1. A Contratada deverá iniciar a obra no prazo de 15 dias corridos a contar da data de assinatura do 

Contrato e concluí-la no prazo de 30 dias a contar da data do seu início. 

 

8.1.41.2. A execução da obra será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Projetos e Obras 

Públicas. 

 

8.1.41.3. Para todos os efeitos, a garantia contratual de que trata o item 14 do edital e Cláusula Décima 

Quarta deste Contrato, também garantirá qualquer problema inerente a obra, sem prejuízo de eventuais 

indenizações complementares. 

 

8.1.41.4 A obra será incorporada ao imóvel público, não gerando os investimentos feitos pela Contratada 

qualquer direito de indenização ou retenção. 

 

8.1.41.5. A planilha de custos integrante do edital trata-se de mera estimativa, não servindo como referência 

de custos a serem efetivamente empregados na obra pela Contratada, tampouco como direito de 

indenização pelo investido. 

 

8.1.41.6. Também constituem obrigações da Contratada, especialmente com relação a obra: 

a) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como arcar e manter em dia as 

obrigações sociais e salariais do engenheiro e demais empregados; 

b) Assegurar durante a execução, a proteção e conservação da obra; 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

d) Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do Município a inspeção da obra, em qualquer dia e 

horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

e) Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 

atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando 

as medidas para corrigir a situação; 

f) Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da 

ABNT, bem como, as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo Município; 

g) Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução de 

serviços em locais públicos; 

j) Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
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na execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pela Administração; 

l) Permitir consulta por parte da fiscalização do CONTRATANTE em quaisquer documentos relativos ao 

cumprimento de obrigações fiscais, trabalhistas, recolhimentos previdenciários e demais pertinentes a 

execução do contrato que se fizerem necessários. 

n) Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança, Medicina e Higiene do Trabalho; 

p) Todas as despesas referentes ao transporte dos empregados, hospedagem e a alimentação dos mesmos, 

bem como, o transporte de todos os materiais necessários à execução da obra; 

q) A fiel observância e cumprimento das disposições contidas no caderno de Especificações Técnicas e 

devidas providências para registro da obra, antes do seu início, no CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura; 

r) Apresentar antes do início da obra o engenheiro responsável e a ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica), referente à obra em questão. 

 

8.1.41.7. A obra poderá ser subcontratada com anuência prévia da CONTRATANTE. 

8.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

8.2.2. Quando entender necessário, pedir análises microbiológicas, fisicoquímicas e bromatológicas, teor de 

gorduras (carnes) ou qualquer outra análise de qualquer alimento, seja ele matéria prima ou preparação, 

ficando todas as despesas e custos a cargo da CONTRATADA. 

8.2.3. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no contrato, de acordo com as leis que regem a 

matéria. 

8.2.4. Remunerar os serviços contratados na forma e condições pactuadas. 

8.2.5. Solicitar, a qualquer tempo, dados e informações referentes aos serviços, objeto da presente contrato. 

8.2.6. Avaliar, aprovar e autorizar o cardápio apresentado pela CONTRATADA, nos termos do Termo de 

Referência. 

8.2.7. Acompanhar periodicamente a execução e gramatura das preparações servidas, e em caso de 

irregularidades apontadas, emitir notificações para penalidades. 

8.2.8. Realizar degustação diária da refeição a ser servida antes do inicio da distribuição da mesma. 

8.2.10. Controlar o número de refeições servidas diariamente por intermédio de fiscalização. 
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8.2.11. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre defeitos, irregularidades ou falhas constatadas na 

execução dos serviços, fixando prazos para as devidas correções. 

8.2.12. Solicitar à CONTRATADA, nos prazos previstos, a documentação referente ao seu pessoal, 

observado as especificações constantes deste contrato, supervisionando rotineiramente a observância das 

normas de Segurança e Higiene do Trabalho. 

8.2.15. Responsabilizar-se pela segurança interna e externa do Restaurante Popular de Itajubá, inclusive 

mantendo vigias/seguranças em períodos de não funcionamento do Restaurante Popular, seja durante 

noite/madrugada ou mesmo em finais de semana e/ou feriados. 

CLÁUSULA NONA 

EXECUÇÃO DO CONTRATO 

9.1. A execução deste contrato dar-se-á na conformidade do edital, do termo de referência e demais anexos 

que integram o procedimento licitatório. 

9.2. A CONTRATADA deverá efetuar o registro em carteira profissional de todos os empregados utilizados na 

execução dos serviços objeto deste contrato, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, médicos e os decorrentes de controle médico de saúde ocupacional, 

sendo que os funcionários deverão estar registrados desde a data do início da prestação dos serviços. 

9.3. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE, no máximo em até 10 (dez) dias do efetivo início 

dos trabalhos, a relação dos funcionários que estarão trabalhando na frente de serviço, indicando nome e 

funções de cada um, registro do empregado, número e série da CTPS (Carteira de Trabalho da Previdência 

Social), atualizando as informações quando da substituição, admissão e demissão do empregado. 

9.4. O valor recebido pela venda de cada almoço será retido pela CONTRATADA, e será abatido do valor 

contratual unitário da mesma, cabendo ao CONTRATANTE somente o pagamento do valor remanescente do 

custo total de cada almoço. 

9.5. Ao final do dia, a CONTRATADA deverá apresentar ao Gerente/Gestor do Restaurante Popular, preposto 

do CONTRATANTE, relatório circunstanciado, especificando a quantidade de refeições produzidas, quantas 

foram vendidas, a quantidade de perdas, o valor recebido naquele dia, bem como estar anexados os cupons 

de venda. 

9.6. Levar ao conhecimento do CONTRATANTE, por escrito, para posterior definição, qualquer caso omisso 

quanto à execução dos serviços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1. Será permitida, subcontratação, somente, em relação aos serviços de mão-de-obra indireta, como os 

de manutenção dos equipamentos. O estabelecimento deverá estar de acordo com as normas exigidas em 

legislação, inclusive em relação ao preconizado pela ANVISA (v.g., alvará sanitário). Deverão seguir padrões 

de higiene e boas práticas de manipulação dos alimentos e POP´s. A Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social realizará visitas técnicas e se julgar necessário, solicitará a substituição do 

subcontratado, que deverá ser realizada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. 

10.1.1. Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização do Município, será nula de 

pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das sanções legais e contratuais 

cabíveis. 

10.1.2. Em caso de subcontratação, a CONTRATADA será a única responsável tanto em relação à 

CONTRATANTE, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cláusulas e condições do 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As disposições previstas nos artigos 81 a 99 da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores 

aplicam-se ao presente contrato e edital. 

11.2. Em caso de inexecução total ou parcial do ajuste, a CONTRATADA estará sujeita as conseqüências 

previstas nos artigos 77 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis. 

11.3.. À CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: 

a) Advertência; 

b) Multa administrativa, gradual, conforme a gravidade da infração; 

c) Perda da caução anteriormente depositada a favor da  Prefeitura Municipal de Itajubá; 

d) Suspensão temporária de participação em processos licitatórios e impedimentos de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos 
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e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade; 

11.4. A CONTRATADA estará sujeita, ainda, as seguintes multas, cujo cálculo incidirá sobre o valor contratual 

reajustado nas mesmas bases do contrato: 

11.4.1. Multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura mensal à CONTRATADA caso não 

cumpra o horário previsto para as refeições, e ainda se forem encontrados objetos estranhos nas refeições e 

se ainda não se cumprir quaisquer dos itens solicitados no edital de licitação, principalmente aqueles 

descritos no preâmbulo do Edital e no ANEXO I; 

11.4.2. Multa por inexecução parcial do contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor anual do contrato; 

11.4.3. Multa por inexecução total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor anual do contrato. 

11.5. A multa prevista será aplicada após apreciação da defesa apresentada pela CONTRATADA no prazo de 

5 (cinco) dias contados de sua notificação, devendo ser descontada, após o prazo de defesa e julgamento da 

mesma, da garantia ou se for insuficiente, dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, nos 

termos do artigo 87, parágrafo primeiro da Lei 8.666/93, podendo ainda ser inscrita na dívida ativa, na forma 

da Lei. 

11.6. As multas são independentes, sendo que a aplicação de uma não exclui as demais, bem como não 

eximem a CONTRATADA da plena execução dos serviços solicitados. 

11.7. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da nota fiscal do mês de referência 

do fornecimento, se não houver recurso ou se o mesmo estiver definitivamente denegado. 

11.8. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo representante da 

Administração, nos moldes do art. 67, parágrafo 1º da Lei 8.666/93.: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DAS ALTERAÇÕES 

12.1 Em qualquer época durante a vigência desse contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar alterações 

nas especificações, que será objeto de Termo Aditivo Contratual. 

12.2 Este contrato, como quaisquer emendas ou suplementos por ventura acrescentados só poderão ser 
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alterados através de documento escrito firmado pelas partes, nos limites estabelecidos no Parágrafo 1º do 

artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. 

12.3 A critério da Prefeitura Municipal de Itajubá e, se do seu interesse, poderá haver acréscimo ou 

supressão nos serviços licitados, de acordo com o artigo 65, Parágrafo 1º da Lei Federal nº8.666/93. 

DÉCIMA TERCEIRA 

RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1. O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos arts. 77 e 78 

da Lei 8666/93. 

13.2. A rescisão poderá se dar de modo unilateral ou amigável, conforme decorra de inadimplemento das 

partes ou conveniência para a Administração, respeitada as suas conseqüências legais, nos moldes dos arts. 

79 e 80 da Lei 8666/93. 

13.3. A rescisão do contrato, unilateralmente, pelo Município, acarretará as conseqüências previstas no artigo 

80, da Lei Federal nº 8.666/93, em especial: 

13.3.1. Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio da Prefeitura, lavrando-se termo 

circunstanciado; 

13.3.2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, materiais, veículos e pessoal empregado 

na execução do contrato, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente; 

13.3.2.1. Caso não ocorra a devolução prevista no subitem 12.3.2. anterior caberá o ressarcimento mediante 

prévia avaliação; 

13.3.3. Perda da garantia contratual; 

13.3.4. Responsabilização por prejuízos causados ao Município; 

13.4. O Município poderá assumir a execução dos serviços, independentemente da rescisão contratual, na 

hipótese da CONTRATADA não conseguir deter movimento grevista, legal ou não, que paralise ou reduza os 

trabalhos, por um período superior a 24 (vinte e quatro) horas, podendo, após esse prazo, operar os 

equipamentos da CONTRATADA com seu pessoal, por conta e risco desta. 

13.5. O contrato poderá, ainda, ser rescindido pelo Município, após reconhecimento em processo 
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administrativo da prática de qualquer ato ilícito de natureza grave pela CONTRATADA, seus responsáveis ou 

empregados, relacionado à execução do contrato. 

13.5.1. Nesse caso, poderá, ainda, o Município, aplicar a penalidade de multa correspondente ao valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor contratual, reajustado nas mesmas bases do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

CAUÇÃO E SEGURO 

14.1. A CONTRATADA prestou como garantia da perfeita execução dos serviços, caução no valor de R$ 

......... (................), correspondente a 5 % do valor deste contrato, na modalidade ......................., que deverá 

ser atualizada a cada acréscimo ou diminuição do objeto do mesmo. 

14.1.1. A garantia deverá ser reforçada em caso de eventual acréscimo do valor contratual, e renovada 

quando se firmar termo aditivo para prorrogação do prazo contratual. 

14.1.2. A garantia prestada poderá ser substituída mediante requerimento da CONTRATADA, respeitadas as 

modalidades previstas e legislação vigente. 

14.1.3. O pedido de devolução da caução de garantia da execução a que se refere a cláusula supra somente 

poderá ser efetuado após o recebimento definitivo de todos os serviços. 

14.2. A apólice de seguro apresentada no ato da assinatura do contrato deverá ser renovada quando se 

firmar termo aditivo para prorrogação do prazo contratual, com cobertura durante todo o período contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. A CONTRATADA se obriga ao cumprimento integral do objeto deste contrato, pelo preço e nas 

condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de 

custos ou serviços não previstos em sua proposta quer seja por erro ou omissão. 

15.2. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados necessários, de modo a 

evitar eventuais danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ato ou omissão de 

seus empregados, prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

15.3. Sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, sob pena de o contrato ser considerado 
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rescindido unilateralmente, é defeso à CONTRATADA. 

15.3.1. a execução do objeto por meio de associação ou de subcontratação. 

15.3.2. transferir, no todo ou em parte, o contrato ou obrigações dele originárias. 

15.4. Eventual operação de transformação societária, fusão, cisão ou incorporação no decorrer da vigência 

contratual, deverá ser submetida à apreciação do CONTRATANTE com antecedência de, no mínimo, 30 

(trinta) dias, para verificação de implicações no objeto contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

FORO 

As dúvidas e questões deste contrato ou de sua execução serão dirimidas no Foro da Comarca de Itajubá, 

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas infra-assinado. 

Itajubá, ...... de ........... de 2015. 
 
 

 
MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 

Pedro Marcelo de M. Mendonça 
Secretário Municipal de Planejamento 

 
     

 
(NOME DA EMPRESA) 
Nome do Representante 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO XI 
PROJETO DE ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DO RESTAURANTE 
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ANEXO XII 

 

Obra de Adequação: Restaurante Popular     Data Base: 
SINAPI-FEV.-2015 

Município: Itajubá - MG  
BDI:   27,62 % 

Endereço: Rua Aurílio Lopes - Centro         

Planilha Orçamentária  
    

Item Cód.SIN
API Descrição dos Serviços Unid. 

 
Quant.  

Valor 
Unit.(R$) 

 Valor 
Total(R$)  

    

1.0   Sala de recebimento dimensões (5,50x5,45 m) 

1.1 LOU-
TAN-010 

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 BOJO 63 X 51 CM, 
INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS unid  1,00   R$ 544,26   R$ 544,26 

1.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  6,10   R$ 6,23   R$ 38,00 

1.3 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  9,50   R$ 12,75   R$ 121,13 

Subtotal item 1.0  R$ 703,39  

2.0   Sanitário Feminino dimensões (5,27x2,73 m) 

2.1 86903 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ unid  4,00   R$ 186,30   R$ 745,20 

2.2 73935/00
2 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  24,65   R$ 56,52   R$ 1.393,22 

2.3 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  44,34   R$ 19,93   R$ 883,70 

2.4 REV-
AZU-011 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 
JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m²  38,60   R$ 56,00   R$ 2.161,60 

2.5 74139/00
2 

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO 
TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E 
DOBRADICAS 

unid  4,00   R$ 288,05   R$ 1.152,20 

2.6 73910/00
5 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 
2A E DOBRADICAS 

unid  1,00   R$ 279,62   R$ 279,62 

2.7 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  43,75   R$ 6,23   R$ 272,56 
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2.8 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  6,36   R$ 12,75   R$ 81,09 

2.9 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m  11,20   R$ 30,36   R$ 340,03 

2.10 89748 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

unid  2,00   R$ 21,35   R$ 42,70 

2.11 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid  2,00   R$ 5,71   R$ 11,42 

2.12 74166/00
1 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 
60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid  1,00   R$ 335,89   R$ 335,89 

2.13 89401 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m  10,00   R$ 4,33   R$ 43,30 

2.14 89358 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

unid  16,00   R$ 4,11   R$ 65,76 

2.16 89393 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUAFORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

unid  4,00   R$ 5,78   R$ 23,12 

2.17 73953/00
6 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid  2,00   R$ 69,97   R$ 139,94 

2.18 73860/00
8 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMAMENTO E INSTALACAO m  12,00   R$ 2,25   R$ 27,00 

2.19 83466 
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 
CONJUGADOS COM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid  1,00   R$ 23,87   R$ 23,87 

Subtotal item 2.0  R$ 8.022,22  

3.0   Sanitário Masculino dimensões (5,37x2,73 m) 

3.1 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid  2,00   R$ 302,15   R$ 604,30 

3.2 86903 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ unid  3,00   R$ 186,30   R$ 558,90 

3.3 36519 
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD 
COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM 
ASSENTO 

unid  1,00   R$ 394,29   R$ 394,29 

3.4 74234/00
1 

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM 
PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E 
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid  3,00   R$ 391,66   R$ 1.174,98 
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3.5 1297 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO 
POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3,FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2 

m²  14,70   R$ 14,43   R$ 212,12 

3.6 73935/00
2 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  20,75   R$ 56,52   R$ 1.172,79 

3.7 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  46,67   R$ 19,93   R$ 930,13 

3.8 REV-
AZU-011 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 
JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m²  44,26   R$ 56,00   R$ 2.478,56 

3.9 74139/00
2 

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO 
TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E 
DOBRADICAS 

unid  2,00   R$ 288,05   R$ 576,10 

3.10 73910/00
5 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 
2A E DOBRADICAS 

unid  1,00   R$ 279,62   R$ 279,62 

3.11 73910/00
8 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS INCLUSO ADUELA 
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 

unid  1,00   R$ 392,79   R$ 392,79 

3.12 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  43,70   R$ 6,23   R$ 272,25 

3.13 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  10,56   R$ 12,75   R$ 134,64 

3.14 89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m  7,00   R$ 30,36   R$ 212,52 

3.15 89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m  16,00   R$ 16,06   R$ 256,96 

3.16 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid  2,00   R$ 5,71   R$ 11,42 

3.17 89748 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

unid  2,00   R$ 21,35   R$ 42,70 

3.18 89401 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m  10,00   R$ 4,33   R$ 43,30 

3.19 89358 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

unid  18,00   R$ 4,11   R$ 73,98 

3.21 73953/00
6 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid  2,00   R$ 69,97   R$ 139,94 
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3.22 73860/00
8 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMAMENTO E INSTALACAO m  25,00   R$ 2,25   R$ 56,25 

3.23 83466 
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 
CONJUGADOS COM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid  1,00   R$ 23,87   R$ 23,87 

Subtotal item 3.0 
 R$ 

10.042,42 

4.0   Câmara fria de Resfriamento (3,45x2,00 m) 

1, REV-
AZU-011 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 
JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m²  30,52   R$ 56,00   R$ 1.709,12 

4.2 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  9,66   R$ 19,93   R$ 192,52 

4.3 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  6,90   R$ 6,23   R$ 42,99 

4.4 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  3,36   R$ 12,75   R$ 42,84 

4.5 73860/00
8 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMAMENTO E INSTALACAO m  22,00   R$ 2,25   R$ 49,50 

4.6 83466 
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 
CONJUGADOS COM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid  1,00   R$ 23,87   R$ 23,87 

4.7 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  3,00   R$ 9,99   R$ 29,97 

Subtotal item 4.0  R$ 381,69 

5.0   Despensa Seca (2,35x1,50 m ) 

5.1 73935/00
2 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  18,20   R$ 56,52   R$ 1.028,66 

5.2 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA 

m²  36,40   R$ 19,93   R$ 725,45 

5.3 REV-
AZU-011 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 
JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m²  18,20   R$ 56,00   R$ 1.019,20 

5.4 73910/00
5 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 
2A E DOBRADICAS 

unid  1,00   R$ 279,62   R$ 279,62 

5.5 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO 

m²  3,53   R$ 6,23   R$ 21,99 
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5.6 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS 

m²  3,36   R$ 12,75   R$ 42,84 

5.7 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid  1,00   R$ 5,71   R$ 5,71 

5.8 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m  15,00   R$ 9,99   R$ 149,85 

Subtotal item 5.0  R$ 3.273,33  

6.0   Sala de Controle (3,45x1,85 m) 

6.1 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  3,36   R$ 12,75   R$ 42,84 

6.2 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid  1,00   R$ 5,71   R$ 5,71 

6.3 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  5,00   R$ 9,99   R$ 49,95 

6.4 89825 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

unid  2,00   R$ 8,04   R$ 16,08 

6.5 89748 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

unid  4,00   R$ 21,35   R$ 85,40 

Subtotal item 6.0  R$ 157,14  

7.0   Sala de Acesso com rampa de acessibilidade (5,90x3,20 m) 

7.1 SER-
COR-006 

CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, 
D = 1 1/2" FIXADO EM PISO m²  13,42   R$ 60,27   R$ 808,82 

7.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  54,28   R$ 6,23   R$ 338,16 

7.3 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  14,00   R$ 12,75   R$ 178,50 

Subtotal item 7.0  R$ 1.325,49  

8.0   Sala Guinché (2,70x0,95 m) 

8.1 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  20,44   R$ 6,23   R$ 127,34 

8.2 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  3,36   R$ 12,75   R$ 42,84 
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8.3 73935/00
2 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  10,64   R$ 56,52   R$ 601,37 

8.4 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  29,79   R$ 19,93   R$ 593,71 

8.5 1297 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO 
POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3,FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2 

m²  2,57   R$ 14,43   R$ 37,09 

8.6 73953/00
6 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid  1,00   R$ 69,97   R$ 69,97 

8.7 73860/00
8 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMAMENTO E INSTALACAO m  15,00   R$ 2,25   R$ 33,75 

8.8 83466 
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 
CONJUGADOS COM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid  1,00   R$ 23,87   R$ 23,87 

Subtotal item 8.0  R$ 1.529,94  

9.0   
Vestiário Feminino (3,42/3,63x3,20 m) contendo 3 box (1,22X0,80m),(0,80x1,32m) e 
(1,43x0,80m) 

9.1 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  46,50   R$ 6,23   R$ 289,70 

9.2 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  12,98   R$ 12,75   R$ 165,50 

Subtotal item 9.0  R$ 455,19  

10.0   Vestiário Masculino (3,36/3,83x2,20 m) contendo 2 box (1,53x0,83 m) e (1,63x0,80 m) 

10.1 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  35,73   R$ 6,23   R$ 222,60 

10.2 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  0,48   R$ 12,75   R$ 6,12 

Subtotal item 10.0  R$ 228,72  

11   Lavagem e armazenamento de pratos 

11.1 73935/00
2 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  11,73   R$ 56,52   R$ 662,98 

11.2 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  23,46   R$ 19,93   R$ 467,56 
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11.3 REV-
AZU-011 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 
JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m²  25,78   R$ 56,00   R$ 1.443,68 

11.4 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  10,00   R$ 9,99   R$ 99,90 

11.5 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid  1,00   R$ 5,71   R$ 5,71 

11.6 1750 
BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 
CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE 
*0,55 X 2,00* M 

unid  1,00   R$ 306,67   R$ 306,67 

11.7 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  32,76   R$ 6,23   R$ 204,09 

11.8 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  7,10   R$ 12,75   R$ 90,53 

11.9 73953/00
6 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid  2,00   R$ 69,97   R$ 139,94 

11.10 73910/00
5 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 
2A E DOBRADICAS 

unid  3,00   R$ 279,62   R$ 838,86 

11.11 11231 
JANELA BASCULANTE, ACO, COM 
BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM m²  0,40   R$ 338,95   R$ 135,58 

Subtotal item 11.0  R$ 4.395,50  

12.0   Entrega de Prato Sujo 

12.1 73935/00
2 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  22,26   R$ 56,52   R$ 1.258,14 

12.2 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  44,52   R$ 19,93   R$ 887,28 

12.3 REV-
AZU-011 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 
JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m²  15,90   R$ 56,00   R$ 890,40 

12.4 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  6,36   R$ 6,23   R$ 39,62 

12.5 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid  1,00   R$ 5,71   R$ 5,71 

12.6 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  6,00   R$ 9,99   R$ 59,94 
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12.7 4941 
PORTA FERRO CORRER TP CHAPA C/ GUARNICAO 2FLS 
COMPLETA 160 X 210CM unid  1,00   R$ 177,75   R$ 177,75 

12.8 73953/00
6 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid  2,00   R$ 69,97   R$ 139,94 

12.9 73860/00
8 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMAMENTO E INSTALACAO m  12,00   R$ 2,25   R$ 27,00 

Subtotal item 12.0  R$ 3.485,78  

13.0   DML (2,40/2,55X2,00 m) 

13.1 73935/00
2 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  17,78   R$ 56,52   R$ 1.004,93 

13.2 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  34,86   R$ 19,93   R$ 694,76 

13.3 REV-
AZU-011 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 
JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m²  17,70   R$ 56,00   R$ 991,20 

13.4 1297 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO 
POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3,FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2 

m²  8,55   R$ 6,23   R$ 53,27 

13.5 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  38,09   R$ 12,75   R$ 485,65 

13.6 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  6,72   R$ 12,75   R$ 85,68 

13.7 LOU-
TAN-010 

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL COM 1 BOJO 63 X 51 CM, 
INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS unid  1,00   R$ 544,26   R$ 544,26 

13.8 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid  1,00   R$ 5,71   R$ 5,71 

13.9 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  3,00   R$ 9,99   R$ 29,97 

13.10 89401 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m  5,00   R$ 4,33   R$ 21,65 

13.11 89358 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

unid  2,00   R$ 4,11   R$ 8,22 

13.12 73910/00
5 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 
2A E DOBRADICAS 

unid  2,00   R$ 279,62   R$ 559,24 
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Subtotal item 13.0  R$ 4.484,53  

14.0   Estoque pratos, talheres e copos (3,23x2,50 m) 

14.1 73935/00
2 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  16,04   R$ 56,52   R$ 906,58 

14.2 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  23,46   R$ 19,93   R$ 467,56 

14.3 1297 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO 
POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3,FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2 

m²  8,07   R$ 14,43   R$ 116,45 

14.4 REV-
AZU-011 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 
JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m²  22,92   R$ 56,00   R$ 1.283,52 

14.5 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  20,63   R$ 6,10   R$ 125,84 

14.6 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  3,36   R$ 9,50   R$ 31,92 

14.7 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid  1,00   R$ 5,71   R$ 5,71 

14.8 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  6,00   R$ 9,99   R$ 59,94 

14.9 73860/00
8 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMAMENTO E INSTALACAO m  15,00   R$ 2,25   R$ 33,75 

14.10 83466 
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 
CONJUGADOS COM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid  1,00   R$ 23,87   R$ 23,87 

14.11 73953/00
6 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid  1,00   R$ 69,97   R$ 69,97 

14.12 73910/00
5 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 
2A E DOBRADICAS 

unid  1,00   R$ 279,62   R$ 279,62 

Subtotal item 14.0  R$ 3.404,73  

15.0   Despensa Seca 2 (2,23x2,50 m ) 

15.1 73935/00
2 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  16,04   R$ 56,52   R$ 906,58 

15.2 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  23,46   R$ 19,93   R$ 467,56 
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15.3 REV-
AZU-011 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 
JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m²  22,92   R$ 56,00   R$ 1.283,52 

15.4 1297 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO 
POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3,FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2 

m²  8,07   R$ 14,43   R$ 116,45 

15.5 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  20,63   R$ 6,23   R$ 128,52 

15.6 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  6,72   R$ 12,75   R$ 85,68 

15.7 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid  1,00   R$ 5,71   R$ 5,71 

15.8 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  10,00   R$ 9,99   R$ 99,90 

15.9 73953/00
6 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid  1,00   R$ 69,97   R$ 69,97 

15.10 73860/00
8 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMAMENTO E INSTALACAO m  15,00   R$ 2,25   R$ 33,75 

15.11 83466 
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 
CONJUGADOS COM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid  1,00   R$ 23,87   R$ 23,87 

15.12 73910/00
5 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 
2A E DOBRADICAS 

unid  2,00   R$ 279,62   R$ 559,24 

Subtotal item 15.0  R$ 3.780,75  

16.0   Distribuição de Refeição (3,90x2,60) 

16.1 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  7,00   R$ 19,93   R$ 139,51 

16.2 REV-
AZU-011 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 
JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m²  18,00   R$ 56,00   R$ 1.008,00 

16.3 1297 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO 
POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3,FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2 

m²  10,14   R$ 14,43   R$ 146,32 

16.4 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  7,20   R$ 6,23   R$ 44,86 

16.5 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  3,36   R$ 12,75   R$ 42,84 
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16.6 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid  1,00   R$ 5,71   R$ 5,71 

16.7 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  10,00   R$ 9,99   R$ 99,90 

16.8 89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

unid  2,00   R$ 5,78   R$ 11,56 

16.9 73953/00
6 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid  1,00   R$ 69,97   R$ 69,97 

16.10 73860/00
8 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMAMENTO E INSTALACAO m  20,00   R$ 2,25   R$ 45,00 

16.11 83466 
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 
CONJUGADOS COM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid  1,00   R$ 23,87   R$ 23,87 

Subtotal item 16.0  1.637,54  

17.0   Àrea de preparo e apoio a cozinha (4,80/2,55x4,40) 

17.1 REV-
AZU-011 

REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, 
JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

m²  36,20   R$ 56,00   R$ 2.027,20 

17.2 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  12,46   R$ 19,93   R$ 248,33 

17.3 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m²  14,48   R$ 6,23   R$ 90,21 

17.4 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m²  1,60   R$ 12,75   R$ 20,40 

17.5 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid  1,00   R$ 5,71   R$ 5,71 

17.6 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  10,00   R$ 9,99   R$ 99,90 

17.7 89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

unid  1,00   R$ 5,78   R$ 5,78 

17.8 11231 
JANELA BASCULANTE, ACO, COM 
BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM m²  0,80   R$ 338,95   R$ 271,16 

17.9 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM m²  0,80   R$ 65,70   R$ 52,56 

17.10 73953/00
6 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid  4,00   R$ 69,97   R$ 279,88 
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17.11 73860/00
8 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMAMENTO E INSTALACAO m  30,00   R$ 2,25   R$ 67,50 

17.12 73860/00
9 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

m  25,00   R$ 3,24   R$ 81,00 

17.13 83466 
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 
CONJUGADOS COM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid  5,00   R$ 23,87   R$ 119,35 

Subtotal item 17.0  R$ 3.368,98  

18.0   Montagem de Refeições (5,15/4,80x3,90) 

18.1 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m² 19,46  R$ 6,23   R$ 121,24 

18.2 73739/00
1 

PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 
DEMAOS m² 2,4  R$ 12,75   R$ 30,60 

18.3 73910/00
5 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 
2A E DOBRADICAS 

unid 1,00  R$ 279,62   R$ 279,62 

18.4 SER-
JAN-006 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 
CORRER EM FERRO m² 3,08  R$ 284,37   R$ 875,86 

18.5 11183 
JANELA BASCULANTE, ACO, COM 
BATENTE/REQUADRO, 100 X 100 CM unid 1,00  R$ 254,16   R$ 254,16 

18.6 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM m²  4,28   R$ 65,70   R$ 281,20 

18.7 1750 
BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 
CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE 
*0,55 X 2,00* M 

unid  1,00   R$ 306,67   R$ 306,67 

18.8 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m  10,00   R$ 9,99   R$ 99,90 

18.9 73953/00
6 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid  4,00   R$ 69,97   R$ 279,88 

18.10 83466 
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 
CONJUGADOS COM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid  4,00   R$ 23,87   R$ 95,48 

18.11 ELE-
PER-085 

CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM TAMPA E 
TOMADA UNIVERSAL PARA PERFILADO unid  4,00   R$ 19,36   R$ 77,44 

18.12 73860/00
8 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMAMENTO E INSTALACAO m  20,00   R$ 2,25   R$ 45,00 

18.13 73860/00
9 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 
RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

m  20,00   R$ 3,24   R$ 64,80 

Subtotal item 18.0  R$ 2.811,84  
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19.0   Abrigo Residuos (2,07x1,08 m) 

19.1 73935/00
2 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  10,44   R$ 56,52   R$ 590,07 

19.2 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  41,76   R$ 19,93   R$ 832,28 

19.3 74202/00
1 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

m²  2,65   R$ 61,50   R$ 162,98 

19.4 73910/00
5 

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA 
PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 
2A E DOBRADICAS 

unid  1,00   R$ 279,62   R$ 279,62 

Subtotal item 19.0  R$ 1.864,94  

20.0   Salão 

20.1 REV-
REB-015 

REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E 
AREIA m²  55,05   R$ 19,93   R$ 1.097,15 

20.2 73935/00
2 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) ASSENTADO 
EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM 

m²  3,64   R$ 56,52   R$ 205,73 

20.3 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m² 

 
430,2

0  
 R$ 6,23   R$ 2.680,15 

20.4 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid  4,00   R$ 5,71   R$ 22,84 

20.5 89509 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. 

m  30,00   R$ 13,81   R$ 414,30 

20.6 74166/00
1 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 
60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid  4,00   R$ 335,89   R$ 1.343,56 

Subtotal item 20.0  R$ 5.763,73  

21.0   Sala Nutricionista 

21.1 DIV-PAI-
005 

DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO 
COMPENSADO NAVAL - P AÇO TIPO C m 5,15  R$ 72,15   R$ 371,57 

21.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m² 7,88  R$ 6,23   R$ 49,09 

21.3 73860/00
8 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMAMENTO E INSTALACAO m 28,00  R$ 2,25   R$ 63,00 

21.4 83466 
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 
CONJUGADOS COM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid 2,00  R$ 23,87   R$ 47,74 
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21.5 73953/00
6 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid 4,00  R$ 69,97   R$ 279,88 

21.6 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM m² 2,50  R$ 65,70   R$ 164,25 

Subtotal item 21.0  R$ 4.666,58  

22.0   Sala Nutricionista 

22.1 DIV-PAI-
005 

DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO 
COMPENSADO NAVAL - P AÇO TIPO C m 1,20  R$ 72,15   R$ 86,58 

22.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m² 5,60  R$ 6,23   R$ 34,89 

22.3 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid 1,00  R$ 302,15   R$ 302,15 

22.4 1750 
BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 
CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE 
*0,55 X 2,00* M 

unid 1,00  R$ 306,67   R$ 306,67 

22.5 89748 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m 100,0
0 

 R$ 21,35   R$ 2.135,00 

22.6 89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

unid 1,00  R$ 5,71   R$ 5,71 

22.7 89449 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 4,00  R$ 9,99   R$ 39,96 

22.8 89401 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 10,00  R$ 4,33   R$ 43,30 

22.9 1297 
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO 
POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3,FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2 

m² 2,40  R$ 14,43   R$ 34,63 

22.10 83466 
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 
CONJUGADOS COM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid 1,00  R$ 23,87   R$ 23,87 

22.11 ELE-
PER-085 

CAIXA PARA TOMADA FIXA PERFIL COM TAMPA E 
TOMADA UNIVERSAL PARA PERFILADO unid 1,00  R$ 19,36   R$ 19,36 

Subtotal item 22.0  R$ 5.254,45  

23.0   Sala de Administração 

23.1 DIV-PAI-
005 

DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO 
COMPENSADO NAVAL - P AÇO TIPO C m 4,20  R$ 72,15   R$ 303,03 

23.2 88487 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO m² 8,82  R$ 6,23   R$ 54,95 
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23.3 83466 
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL 
CONJUGADOS COM PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

unid 2,00  R$ 23,87   R$ 47,74 

23.4 73953/00
6 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR 
DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

unid 1,00  R$ 69,97   R$ 69,97 

23.5 73860/00
8 

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 
RESISTENTE A CHAMAMENTO E INSTALACAO m 28,00  R$ 2,25   R$ 63,00 

23.6 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM m² 2,50  R$ 65,70   R$ 164,25 

23.7 Pesquisa EXAUSTOR DE TETO INDUSTRIAL unid 25,00  R$ 300,00   R$ 7.500,00 

Subtotal item 23.0  R$ 8.202,94 

    Subtotal Geral        R$ 79.241,80 

    BDI 27,62%     R$ 21.886,58 

    Total Geral        R$ 101.128,38 

              

              

 
 
 


