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EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL 19/2018 

CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE LANCHONETE 

 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Sul – Campus Vacaria, torna público para 

conhecimentos dos interessados, a realização de certame 

licitatório, na modalidade Pregão, na forma PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO, o qual observará os preceitos de direito público e 

da Lei 10.520/02, da Lei 8.666/93, da Lei Complementar 123/06, 

do Decreto 8.538/15, da lei 9636/98 e às condições e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto deste Termo de Referência é a Cessão de uso de 

espaço físico destinado exclusivamente à exploração 

comercial de LANCHONETE, localizado nas dependências 

do IFRS Campus Vacaria, situado à Rua Estrada João 

Viterbo de Oliveira, 3061 - Bairro Rural – Vacaria/RS. 

1.2. O valor mensal fixado para pagamento, pela contratada à 

contratante, a título de indenização pecuniária (aluguel) 

pela cessão de uso da área supracitada é de R$ 224,69 

(duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove 

centavos), podendo ser reajustável, a critério da 

contratante, a cada período de 12 (doze) meses de 

execução do contrato, segundo o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), Grupo 

Habitação, ou outro que o substitua. 

1.3. Sendo inviável tecnicamente a divisão do objeto, bem 

como sua adjudicação a mais de um fornecedor, a licitação 

será formada por 01 (um) grupo contendo os 04 (quatro) 

itens da Cesta Básica de Produtos a serem ofertados 

obrigatoriamente pela contratada, conforme Quadro 1 do 

Termo de Referência (Anexo I), devendo o licitante 

oferecer proposta para todos os itens que o compõe, por, 

no máximo, os respectivos preços médios unitários 

indicados, sendo que a soma total não pode ultrapassar a 

soma da média de cada um dos itens da cesta. Ademais, o 

valor individual de cada item também não pode ser 

ultrapassado. 

 

2. DA DATA E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. A sessão pública de abertura dos envelopes ocorrerá dia 

18/05/2018 às 14:00 no IFRS campus Vacaria, situado à Rua 

Estrada João Viterbo de Oliveira, 3061 - Bairro Rural – 

Vacaria/RS, CEP 95200-000. 

2.2. Não havendo expediente na data marcada, por motivo de 

força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível, o 

certame será realizado no primeiro dia útil subsequente, à 

mesma hora e local. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, 

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, 

cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, tendo em vista que tal enquadramento atende o 

decreto n° 8.538 de 2015, não incidindo qualquer hipótese 

do art. 10 do referido artigo. Os participantes devem  

atenderem aos requisitos abaixo: 

3.1.1. Pertençam ao ramo do objeto licitado, constituídas em 

conformidade com a legislação vigente, que reúnam as 

condições de habilitação e qualificação exigidas e que 

atendam às condições deste Edital e seus anexos; 

3.1.2. Não estejam sob falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, consórcio de empresas e, não 

sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

3.1.3. Não tenham sido declaradas suspensas 

temporariamente de participar de licitações e 

impedidas de contratar com IFRS, nos termos do art. 

87, III da Lei 8.666/93, ou que não estejam impedidas 

de licitar e contratar com a União; 

mailto:licitacao@vacaria.ifrs.edu.br


 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial 19/2018 
Cessão de Espaço para Lanchonete 

Processo nº 23741.000070/2018-27 

   

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Vacaria 

Rua Estrada João Viterbo de Oliveira, Nº 3061 – Bairro Rural, Vacaria – Fone: (54) 3231-7400 – 

licitacao@vacaria.ifrs.edu.br 

Página 4 de 39 

 

   

 

4 

3.1.4. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer 

órgão da Administração Pública direta ou indireta, 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

3.1.5. Não tenham em seu quadro funcional, servidor de 

qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão 

promotor da licitação, bem assim a empresa da qual 

tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 

técnico. 

3.2. Não será exigido documentos de qualificação econômico-

financeira, previsto no art. 30 da lei 8.666/1993 tendo em 

vista que o objeto desta licitação trata-se de fornecimento 

de bens para pronta entrega, conforme previsto no art. 32, 

§ 1°, da lei n° 8.666/1993. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. A empresa licitante que desejar manifestar-se durante as 

fases do procedimento licitatório deverá estar devidamente 

representada pelo titular da empresa ou representante, 

conforme documentação seguinte: 

4.1.1. Se for Titular da empresa licitante deverá apresentar 

documento de identificação oficial com foto, 

acompanhado de: registro comercial no caso de 

empresa individual, contrato social ou estatuto em 

vigor, no caso de sociedades comerciais; 

4.1.2. Se for Representante designado pela empresa 

licitante deverá apresentar instrumento particular de 

procuração ou documento equivalente, com poderes 

para se manifestar em nome da empresa licitante em 

qualquer fase da licitação, acompanhado de 

documento de identificação oficial e do registro 

comercial, no caso de empresa individual; contrato 

social ou estatuto em vigor no caso de sociedades 

comerciais. 

4.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar 

apenas uma empresa licitante. 

4.3. A documentação de representação deverá ser apresentada 

separadamente dos envelopes, no início da Sessão Pública, 

após sua abertura. Não deve ser acondicionada no envelope 

de documentação de habilitação. 

4.4. O não atendimento aos requisitos de representação postos 

acima não constitui motivo para inabilitação ou 

desclassificação, somente serão desconsideradas as 

eventuais manifestações ou protestos do mandatário 

irregular. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, 

na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, 

quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de 

credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os 

seguintes documentos: 

5.1.1. DOCUMENTAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO, conforme 

item 4 deste edital, caso a empresa tenha 

representante credenciado. 

5.1.2. DECLARAÇÃO (ANEXO III) - Declaração de ciência, de 

inexistência de Fatos Supervenientes e de 

cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, devidamente assinadas por 

sócio, dirigente, proprietário ou procurador da 

licitante, com o n.º da identidade e do CPF do 

declarante; 

5.1.3. DECLARAÇÃO (ANEXO IV) - Declaração de elaboração 

de proposta independente; 

5.1.4. DECLARAÇÃO ME/EPP (ANEXO V), se a empresa for 

enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte. 

5.1.5. ENVELOPES de proposta de preços e da documentação 

de habilitação, separados, fechados e rubricados no 

fecho, opacos, contendo em suas partes externas e 

frontais, em caracteres destacados, os seguintes 

dizeres: 

 

PROPOSTA 
 

PREGÃO 19/2018 
Objeto: Lanchonete 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
CNPJ: 
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5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via 

postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou 

aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora 

antes da abertura da sessão pública. 

5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser 

acondicionados em invólucro único, endereçado 

diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

 

5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições 

acima estipuladas não gerarão efeitos como proposta. 

5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer 

condição sujeitará o licitante às sanções previstas neste 

Edital. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A proposta de preços (Anexo VI), deverá ser apresentada 

em uma via, digitada, sem rasuras, entrelinhas ou emendas, 

com clareza e objetividade, sendo datada e assinada por 

representante da empresa proponente com poderes para 

tanto, e dela devem constar: 

6.1.1.1. Os dados cadastrais da Licitante (razão social, 

CNPJ, endereço completo, incluindo o CEP, 

número de telefone e e-mail; 

6.1.1.2. Os dados do Representante Legal da Empresa para 

assinatura do Contrato (nome completo, endereço 

residencial, CPF, RG, Cargo/Função e e-mail, se 

houver); 

6.1.1.3. O valor da proposta ( soma do valor médio unitário 

de cada item da cesta básica, constante no quadro 

I do anexo I deste edital), sendo considerado 

apenas duas casas decimais após a vírgula; 

6.1.1.4. O prazo de validade da proposta, o qual não 

poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado da 

data prevista para o recebimento dos envelopes. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 

desclassificando aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam 

omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento. 

7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e 

registrada em Ata. 

7.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço 

e aqueles que tenham apresentado propostas em valores 

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para participação na fase 

de lances. 

7.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas 

escritas de preços nas condições definidas no subitem 

anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores 

participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos. 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o 

Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de lances 

verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de 

forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

8.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor da soma de uma 

unidade de cada produto da cesta básica, conforme termo 

de referência. 

8.3. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes 

classificados, de forma sequencial, a apresentar lances 

verbais, a partir do autor da proposta classificada de menor 

preço e os demais, em ordem crescente de valor. 

HABILITAÇÃO 
 

PREGÃO 19/2018 
Objeto: Lanchonete 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
CNPJ: 

À Comissão de Licitação 
IFRS – CAMPUS VACARIA 

PREGÃO 19/2018 
Objeto: Lanchonete 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
CNPJ: 

NÃO ABRIR ANTES DE: 18/05/2018  às 14:00 
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8.3.1. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que 

cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real). 

8.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando 

convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante 

da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

8.5. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o 

Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja 

obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, 

não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas neste Edital. 

8.6. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de 

aceitação e julgamento da proposta. 

8.7. No caso de propostas empatadas, o resultado final dar-se-á 

por sorteio a ser realizado no local e horário da sessão 

pública. 

9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Será desclassificada a proposta final que: 

9.1.1. Contenha vícios ou ilegalidades; 

9.1.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo 

Projeto Básico ou Termo de Referência; 

9.1.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo 

estabelecido neste Edital; 

9.1.3.1 O julgamento se dará pelo critério de MENOR 

PREÇO, através da soma de uma unidade de 

cada item da cesta básica, desde que, o valor 

de cada item não ultrapasse o valor máximo 

estipulado individualmente 

9.1.4. Apresentar proposta para exploração de atividade 

distinta ao do objeto em licitação; 

9.1.5. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, 

assim considerados aqueles que, comprovadamente, 

forem insuficientes para a cobertura dos custos 

decorrentes da contratação pretendida; 

9.1.6. Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial 

em relação ao preço apresentado. 

9.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, 

ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma 

do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de 

comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, 

dentre outros, os seguintes procedimentos: 

9.2.1. Questionamentos junto ao proponente para a 

apresentação de justificativas e comprovações em 

relação aos custos com indícios de inexequibilidade. 

9.2.2. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições 

excepcionalmente favoráveis que o proponente 

disponha para a prestação dos serviços; e 

9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem 

diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

9.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos apresentados, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando a nova data e horário para sua 

continuidade. 

9.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for 

aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a 

proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem 

de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao Edital. 

9.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o 

licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.6. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante 

deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma 

determinada neste Edital. 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de 

habilitação do licitante detentor da proposta classificada em 

primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante 

a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos 

de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requ

erido.php); 

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas 

da União – TCU. 

10.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da 

empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

10.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro 

reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

10.1.3. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de 

habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar será verificada. 

10.1.4. Os documentos poderão ser apresentados em original, 

em cópia autenticada por cartório competente ou por 

servidor da Administração, ou por meio de publicação 

em órgão da imprensa oficial. 

10.2. Para fins de habilitação, serão exigidos dos licitantes, os 

seguintes documentos: 

10.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

10.2.1.1. Empresário Individual: inscrição no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

10.2.1.2. Microempreendedor Individual – MEI: 

Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM 

16/2009, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.2.1.3. Sociedade Empresária ou Empresa Individual 

de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

10.2.1.4. Sociedade Simples: inscrição do ato 

constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

10.2.1.5. Microempresa ou empresa de pequeno porte 

(ME/EPP): certidão expedida pela Junta Comercial 

ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do Art. 8º da IN 103/07, do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

10.2.1.6. Empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País: decreto de autorização; 

10.2.1.7. Se a participante for sucursal, filial ou agência: 

Inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz; 

10.2.1.8. Os documentos acima deverão estar 

acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

10.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

10.2.2.1. Prova de inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica; 

10.2.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a 

Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), , 

mediante apresentação de certidão conjunta, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

mailto:licitacao@vacaria.ifrs.edu.br
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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referente a todos os créditos tributários federais e 

à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário 

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

10.2.2.3. Prova de regularidade perante o FGTS 

mediante apresentação do Certificado de 

Regularidade (CRF); 

10.2.2.4. Prova de inexistência de débitos perante a 

Justiça do Trabalho mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

conforme a Lei 12.440/11. 

10.2.2.4.1.  Em consonância com o art. 43 da Lei 

Complementar 123/2005, o licitante poderá 

apresentar certidão trabalhista com 

restrição desde que, em até 5 dias uteis 

contados da declaração do vencedor, este 

regularize a documentação, sob pena de 

incidência de sanções e da decadência do 

direito a contratação. 

10.3. O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação 

regular, ficará dispensado de apresentar os documentos 

comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que 

estejam validados e atualizados. 

10.3.1. A verificação se dará mediante consulta direta ao 

sistema, realizada pelo Pregoeiro, devendo o resultado 

ser impresso e anexado ao processo. 

10.3.2. Na hipótese de algum documento que já conste do 

SICAF estar com o seu prazo de validade vencido, e 

caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão 

correspondente através do sítio oficial, o licitante 

deverá apresentar imediatamente documento válido 

que comprove o atendimento às exigências deste 

Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 

quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte e das 

cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/07. 

10.4. Os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista 

não precisam ser apresentados no envelope de habilitação, 

pois o Pregoeiro irá obter as referidas certidões diretamente 

nos sítios oficiais, no momento da fase de habilitação. 

10.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo 

com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto 

quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas e empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/07. 

10.5.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o 

procedimento a partir da fase de julgamento da 

proposta, examinando a proposta subsequente e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

10.7.1.  Atestado de vistoria assinado pelo servidor 

responsável ou a declaração do licitante de que 

conhece as condições locais para execução do 

objeto, de sorte a assumir a total 

responsabilidade pela não realização da vistoria 

(anexo VIII deste edital). 

10.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

10.9. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

10.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação 

fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

10.10.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa 

de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no 

artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma 

restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, 

mailto:licitacao@vacaria.ifrs.edu.br
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ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do momento em que for declarado vencedor do 

certame, prorrogável por igual período, para a 

regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

10.10.2. A prorrogação do prazo a que se refere o 

subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 

Administração quando requerida pelo licitante, a não 

ser que exista urgência na contratação ou prazo 

insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

10.10.3. A declaração do vencedor de que trata este 

subitem acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação, aguardando-se os 

prazos de regularização fiscal para a abertura da fase 

recursal. 

10.10.4. A não-regularização da documentação, no 

prazo previsto, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

10.11. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que 

mencionará todas os licitantes presentes, os lances finais 

oferecidos, bem como as demais ocorrências que 

interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada 

pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes. 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. A proposta final, deverá ser encaminhada no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será 

levada em consideração no decorrer da execução do 

contrato, no momento da repactuação ou de aplicação de 

eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização 

fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido prazo 

de três dias para apresentar as razões do recurso, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a 

contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa dos seus interesses. 

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante 

quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse 

direito. 

12.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, 

encaminhando-os à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão. 

12.3.1. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, 

pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da 

tempestividade e da existência de motivação da 

intenção de recorrer. 

12.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela 

autoridade competente, conforme o caso, importará 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem 

apresentadas fora dos prazos legais. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado 

vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição 

de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório. 

14. DA CONTRATAÇÃO 

14.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão 

formalizadas por instrumento de contrato (Anexo VII deste 

edital), que ocorrerá após a homologação, sendo o 

adjudicatário convocado para assinar o contrato e terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo, sob pena de decair 

mailto:licitacao@vacaria.ifrs.edu.br
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o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei 8.666/93. 

14.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante 

o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela Administração do IFRS. 

14.3. Na assinatura do contrato será exigida: 

14.3.1. A comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas 

pelo licitante durante a vigência do contrato; 

14.3.2. Quando o vencedor da licitação injustificadamente 

recusar-se a assinar o contrato no prazo e condições 

estabelecidas no ato convocatório da licitação, o IFRS 

poderá convocar outro licitante, segundo a ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos 

habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato, 

sem prejuízo das multas e demais cominações legais 

previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 

14.4. Previamente a assinatura do contrato a Administração 

realizará consulta ao SICAF para identificar possível 

proibição de contratar com o Poder Público. 

14.5. O licitante homologado que não estiver inscrito no SICAF, 

deverá providenciar o seu cadastramento antes da 

contratação. 

14.6. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 

podendo o mesmo ser prorrogado a critério do IFRS, 

anualmente, sucessivas vezes, até o limite de 60 (sessenta) 

meses; 

14.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. O 

contratado, sem prejuízo das responsabilidades contratuais 

e legais, poderá subcontratar partes do serviço ou 

fornecimento somente com a prévia aprovação da 

contratante. 

14.8. O presente Edital, Termo de Referência, bem como a 

Proposta, integrarão o Contrato independentemente de 

transcrição. 

15. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

15.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura 

da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do pregão. Os mesmos poderão ser enviados 

por ofício ou para o e-mail licitacao@vacaria.ifrs.edu.br. 

15.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 

vinte e quatro horas. 

15.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será 

designada nova data para a realização do certame, 

observando-se as exigências quanto à divulgação das 

modificações no Edital. 

15.4. Decairá do direito de impugnação dos termos deste edital 

aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar, 

depois da abertura dos envelopes, falhas ou irregularidades 

que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá 

efeito de recurso, mas de mera comunicação. 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. A forma de pagamento, as obrigações da contratada e do 

contratante e as possíveis sanções administrativas estão 

estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I). 

16.2. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é 

o da Justiça Federal de Vacaria/RS. 

16.3. Constituem parte integrante deste Edital os seguintes 

anexos: 

16.3.1. Anexo I – Termo de Referência; 

16.3.2. Anexo II – Planta de Localização; 

16.3.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Ciência e Outros; 

16.3.4. Anexo IV – Modelo de Declaração de Elaboração 

Independente; 

16.3.5. Anexo V – Modelo de Declaração ME/EPP; 

16.3.6. Anexo VI – Modelo de Carta Proposta; 

16.3.7. Anexo VII – Minuta do Contrato; 

16.3.8. Anexo VIII – Declaração de Vistoria; 

16.3.9. Anexo IX – Estudos Preliminares. 

Vacaria, 20 de abril de 2018. 

 

______________________________________________ 

GILBERTO LUIZ PUTTI 

Diretor-Geral – IFRS – Campus Vacaria 

                                     Portaria IFRS 685/2017 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – 

Campus Vacaria 

PREGÃO PRESENCIAL 19/2018 

(Processo Administrativo n.° 23741.000070/2018-27) 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a exploração dos serviços de Lanchonete no IFRS-Campus Vacaria, mediante 

cessão de uso, a título precário e oneroso, de espaço público, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas 

neste instrumento, ofertando, no mínimo, os itens do quadro abaixo: 

GRUPO CÓDIGO 

CATSERV 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO VALOR MÁXIMO  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1521-0 

1 

Misto Quente/Torrada Simples. De pão francês ou de pão 

de sanduíche (02 fatias), branco ou integral, com 

manteiga, presunto e queijo. Peso neto: aprox. 100g. 

R$ 3,58 

2 

Sanduíche Natural com Salada. De pão de sanduíche, 

branco ou integral (02 fatias), com manteiga, presunto, 

queijo, alface, cenoura ralada e tomate. Peso neto: aprox. 

180g. 

R$ 3,02 

3 

Lanches Salgados: Coxinha, Croquete, Empada, 

Enroladinho de Salsicha, Esfiha, Pão de Batata, Pão de 

queijo e Pastéis. Fritos ou assados. De massa à base de 

nata, iogurte ou manteiga, folhada, simples, integral, do 

tipo rissoles ou livre de glúten. Recheios à base de 

proteína 

animal e/ou ovo-lacto-vegetariana. Oferta 

mínima de 3 (três) opções por dia. Peso 

neto: aprox. 100g 

R$ 2,71 

4 

Sucos produzidos na cozinha da Lanchonete, bem como 

os prontos para consumo armazenados em embalagens 

longa-vida. 

R$ 2,93 

 VALOR TOTAL DA CESTA R$ 12,24 

Quadro I – Cesta básica de produtos 

mailto:licitacao@vacaria.ifrs.edu.br
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1.2. O quantitativo de lanches disponibilizados será ajustado pela contratada durante a vigência do contrato, de acordo com 

a demanda percebida. A administração caberá a contratação da empresa para fornecimento dos lanches. A contratada caberá a adequação 

do quantitativo as necessidades dos alunos e servidores. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O objetivo desta contratação é atender a demanda dos alunos e servidores do campus Vacaria para que se possa ter um 

local para aquisição e consumo de lanches dentro do espaço físico de um container situado na dependências do campus, visto que, não existe 

nenhum comércio deste gênero num raio de 4 km do campus. Esta lanchonete irá suprir a necessidade principalmente dos alunos do período 

noturno, dentre os quais, a grande maioria trabalha no período diurno e vêm direto ao campus, não tendo como se alimentar em outro local. 

A lanchonete irá atender também os alunos do período matinal e vespertino e os servidores do campus Vacaria. 

2.2. O espaço concedido para instalação da lanchonete será dentro de um container de aproximadamente de 29,77 m² (vinte 

e nove metros quadrados virgula setenta e sete), cedidos para uso a título precário apenas durante a vigência do contrato, localizado no IFRS 

Campus Vacaria, situado à Estrada João Viterbo de Oliveira, 3061 - Bairro Rural – Vacaria/RS, conforme planta de localização, anexada ao 

edital. Ademais, existe um espaço de convivência com mesas e cadeiras destinados a refeição dos alunos e servidores, desta forma o espaço 

interno do container da contratada destina-se a preparação, armazenamento e venda dos lanches, e onde, a critério da contratada, podem 

ser alocadas algumas mesas e cadeiras, se assim ficar mais conveniente ao contratado. A área será entregue à contratada nas condições em 

que se encontra. A empresa vencedora deverá providenciar que as instalações atendam às necessidades de preparação, guarda, conservação 

e venda dos produtos. 

2.3. Caberá à CONTRATADA executar, às suas expensas, todas as adequações necessárias à implantação e funcionamento da 

lanchonete, inclusive as redes de energia, água e esgoto. 

2.4. A CONTRATADA poderá utilizar as redes de água e energia da CONTRATANTE, desde que instale os respectivos medidores, 

para que se possa aferir o consumo e efetuar o ressarcimento. 

2.5. À CONTRATADA cabe contratação de serviços de vigilância e limpeza, caso haje necessário, visto que tais serviços não 

serão disponibilizados pela CONTRATANTE. 

2.5.1. Os fiscais do contrato farão a verificação do consumo de água e energia através dos medidores da lanchonete, conforme 

o período de medição das faturas da CONTRATANTE. 

2.6. As adequações a serem realizadas nas áreas dadas em cessão, serão consideradas de interesse único e exclusivo da 

Contratada, razão pela qual não caberá amortização ou qualquer tipo de indenização. 

2.7. A contratada deverá utilizar a área licitada exclusivamente para a prestação de serviços de lanchonete. 

2.8. A contratada poderá produzir os lanches no local da cessão ou trazê-los prontos, desde que preparados no dia 

correspondente a venda direta aos usuários. 

2.9.   Os serviços a que se refere o objeto deste Termo de Referência compreendem o fornecimento de lanches variados. 

Outros itens também poderão ser comercializados, desde que, devidamente embalados de fábrica, e que fiquem acondicionados em local 

específico e visível pelo público, sob as condições sanitárias adequadas. 

2.10. Na hipótese de necessidade de alteração de itens fornecidos é necessária prévia autorização dos fiscais de contrato, além 

de celebração de termo aditivo. 

2.11. A contratada poderá oferecer qualquer outro serviço relacionado com a atividade fim, desde que seja comunicado e 

autorizado previamente pelo IFRS Campus Vacaria. 
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2.12. A lanchonete deverá estar aberta ao público em todos os dias letivos; De segunda à sexta-feira, no mínimo nos seguintes 

horários, das 09h30 às 10h30, das 11:30h às 13h30, das 15h30 às 16h30, das 17h45 às 21h, respeitando o horário de fechamento do campus. 

Em sábados letivos o horário será combinado com a CONTRATANTE. 

2.13. Ficará a critério da empresa a abertura em outros horários além dos citados no item anterior, desde que, fique 

compreendido no horário de funcionamento do campus. 

2.14. Quando houver qualquer outro evento organizado pelo IFRS nos finais de semana, ou ainda, no período de férias 

escolares, a abertura da lanchonete ficará a critério da contratada. 

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Quanto a natureza do objeto, trata-se de serviço comum nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002, c/c 

art. 4º do Decreto nº 5.450/2005 

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades 

materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias 

funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer 

relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1.  Os alimentos poderão ser preparados no local ou previamente a disponibilização destes, de modo que: 

4.1.1. Priorize-se a alimentação saudável, evitando alimentos com excessiva quantidade de gordura, sal, açúcar e condimentos 

industrializados, dando preferência às ervas aromáticas e especiarias naturais; 

4.1.2. Os alimentos oferecidos atendam também aos comensais com necessidades nutricionais específicas, tais como celíacos 

(intolerância radical ao glúten), diabéticos, hipertensos e intolerantes à lactose, para tanto, deve-se informar a presença de 

glúten, leite e açúcar nas preparações por meio de informação fornecida pelo atendente da lanchonete e placas 

informativas. 

4.1.3. Os óleos utilizados para fritura sejam sempre de origem vegetal, do tipo virgem ou extra virgem, não podendo ser 

reutilizados, mantendo-se, dessa forma, o padrão de qualidade do óleo e do alimento fritado; 

4.1.4. Na manipulação de alimentos somente deve ser utilizada água potável e na preparação de alimentos que incluam água 

potável, a contratada deverá utilizar somente água mineral ou purificada por sistema de filtração por membrana, mediante 

controle de potabilidade; 

4.2. O Item 1 - Misto Quente/Torrada Simples deverá ser composto por: a) 01 (uma) unidade de pão francês, com aproximadamente 

50g (cinquenta gramas), ou 02 (duas) fatias de pão de sanduíche, com aprox. 25g (vinte e cinco gramas) cada, branco ou integral; 

b) aprox. 7g (sete gramas) de manteiga ou margarina; c) 01 (uma) fatia, com aprox. 20g (vinte gramas), de presunto magro ou 

outro embutido que o substitua e d) 01 (uma) fatia, com aprox. 20g (vinte gramas), de queijo tipo prato ou mussarela. e) Não 

incluir ovos, salada, legumes ou vegetais. 

4.2.1. Os mistos quentes/torradas simples poderão ser preparados previamente, em quantidade suficiente para atender ao 

consumo diário estimado, desde que armazenado em balcão refrigerado, mantido em temperatura inferior a 5ºC (cinco 

graus Celsius).  

4.2.2. Poderá ser servido frio ou aquecido na chapa/torradeira, a gosto do cliente. 
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4.2.3. Os frios e outros embutidos devem ser de boa qualidade, cozidos, ter equilíbrio adequado entre fragmentos de carne e de 

gordura. 

4.2.4. Utilizar queijo do tipo prato ou mussarela, de boa qualidade, preferencialmente embalado à vácuo. 

4.2.5. Os ingredientes de origem animal (como carnes suínas e bovinas, aves, presuntos, queijos, mortadelas, entre outros) devem 

preferencialmente ser adquiridos resfriados (não congelados), e embalados à vácuo, apresentando no rótulo o selo de 

inspeção sanitária (SIF) e identificação do fornecedor/fabricante, o lote e a data de validade. Atentar para que sejam 

consumidos nos prazos prescritos pelo fornecedor.  

4.2.6. Não é permitido fazer substituições por produtos inferiores, tais como: presunto por apresuntado, margarina por creme 

vegetal, etc. 

4.2.7.  Deve ser informada a presença de glúten e lactose nas preparações nos lanches, por meio de informação fornecida pelo 

atendente da lanchonete e placas informativas, bem como a correta indicação de composição e valor nutricional dos 

alimentos.  

4.2.8.  Os sanduíches (ou misto quente) devem ter peso neto unitário de aproximadamente 100g (cem gramas). 

4.3. O Item 2 - Sanduíche Natural com Salada, deverá ser composto por: a) 02 (duas) fatias de pão de sanduíche, com aprox. 25g 

(vinte e cinco gramas) cada, branco ou integral; b) aprox. 7g (sete gramas) de manteiga ou margarina; c) com aprox. 20g (vinte 

gramas), de presunto magro fatiado,  ou carne de frango desfiados ; d) aprox. 20g (vinte gramas), de queijo tipo prato ou 

mussarela fatiado; e) 01 (uma) folha de alface, com aproximadamente 6g (seis gramas) inteira ou picada; f) aprox. 20g (vinte 

gramas) de cenoura, crua e ralada; e g) aprox. 20g (vinte gramas) de tomate cru picado.  

4.3.1. Os sanduiches poderão ser preparados previamente, em quantidade suficiente para atender ao consumo diário estimado, 

desde que armazenado em balcão refrigerado, mantido em temperatura inferior a 5ºC (cinco graus Celsius). 

4.3.2. Os frios e outros embutidos devem ser de boa qualidade, cozidos, ter equilíbrio adequado entre fragmentos de carne e de 

gordura.  

4.3.3. Utilizar queijo do tipo prato ou mussarela, de boa qualidade, preferencialmente embalado à vácuo.  

4.3.3.1. Os ingredientes de origem animal (como carnes suínas e bovinas, aves, presuntos, queijos, mortadelas, entre outros) 

devem preferencialmente ser adquiridos resfriados (não congelados), e embalados à vácuo, apresentando no rótulo 

o selo de inspeção sanitária (SIF) e identificação do fornecedor/fabricante, o lote e a data de validade. Atentar para 

que sejam consumidos nos prazos prescritos pelo fornecedor.  

4.3.3.2. Não é permitido fazer substituições por produtos inferiores, tais como: presunto por apresuntado, margarina por 

creme vegetal, etc. 

4.3.3.3. Para serem utilizados, os frutos e legumes deverão apresentar-se sem substâncias terrosas, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens, sem 

umidade externa anormal, e isentos de odor e sabor estranhos, bem como de enfermidades.  

4.3.3.4.  Antes de ser utilizados no preparo do lanche, os hortifrutigranjeiros devem ser submetidos a um processo de 

higienização realizado criteriosamente, lavando-se com água potável um a um, em local apropriado, após 

permanecerem imersos por 15 minutos em solução clorada (ou demais produtos adequados, registrados no 

Ministério da Saúde e liberados para este fim) com 100 a 250 ppm de cloro livre. 

4.3.3.5. Deve ser informada a presença de glúten e lactose nas preparações nos lanches, por meio de placas informativas, 

além da informação fornecida pelo atendente do restaurante, bem como a correta indicação de composição e valor 

nutricional dos alimentos. 
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4.3.3.6. Os sanduíches devem ter peso neto unitário de aproximadamente 180g (cento e oitenta gramas). 

4.4. O Item 3, Lanches Salgados, poderão ser previamente preparados e congelados, quando essa prática não implicar na alteração de 

seu sabor ou qualidade final do produto e desde que observados os prazos máximos de validade sob congelamento, mas deverão 

ser assados/fritos impreterivelmente no dia a que se destinam para consumo. 

4.4.1. Por Lanches Salgados, da Cesta Básica de Produtos, entende-se: Coxinha; Croquete; Empada; Enroladinho de salsicha; Esfiha; 

Pão de batata recheado; Pão de queijo; Pastel frito; Pastel assado (massa folhada, integral, sem glúten, de nata/iogurte, 

etc.); e Rissoles. 

4.4.2. A definição do cardápio, variação de sabores, bem como receitas e modo de preparo dos lanches ficará a cargo da 

contratada e de seu responsável técnico (Nutricionista), desde que, diariamente, sejam ofertado todos os itens da cesta básica. 

4.4.3.  Cada unidade de lanche recheado deve ter entre 50 (cinquenta) e 70 (setenta) gramas de recheio, totalizando, com a 

massa, aproximadamente 100g (cem gramas) de peso neto unitário após assado ou frito. 

4.4.4.  Os óleos utilizados para fritura deverão ser sempre de origem vegetal, do tipo virgem ou extra virgem, não podendo ser 

reutilizados, mantendo-se, dessa forma, o padrão de qualidade do óleo e do alimento fritado. 

4.4.5. Os frios e outros embutidos devem ser de boa qualidade, cozidos, ter equilíbrio e adequado entre fragmentos de carne e 

de gordura. 

4.4.6.  Utilizar queijo do tipo prato ou mussarela, de boa qualidade, preferencialmente embalado à vácuo. 

4.4.7. Os ingredientes de origem animal (como carnes suínas e bovinas, aves, presuntos, queijos, mortadelas, entre outros) 

devem preferencialmente ser adquiridos resfriados (não congelados), e embalados à vácuo, apresentando no rótulo o selo de inspeção 

sanitária (SIF) e identificação do fornecedor/fabricante, o lote e a data de validade. Atentar para que sejam consumidos nos prazos prescritos 

pelo fornecedor. 

4.4.8. Não é permitido fazer substituições por produtos inferiores, tais como: presunto por apresuntado, margarina por creme 

vegetal, etc. 

4.4.9.  Para serem utilizados, os frutos e legumes deverão apresentar-se: isentos de substâncias terrosas; sem sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa; sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens; sem umidade externa 

anormal; isentos de odor e sabor estranhos; e isentos de enfermidades. 

4.4.10. Antes de ser utilizados no preparo do lanche, os hortifrutigranjeiros devem ser submetidos a um processo de higienização 

realizado criteriosamente, lavando-se com água potável um a um, em local apropriado, após permanecerem imersos por 15 minutos em 

solução clorada (ou demais produtos adequados, registrados no Ministério da Saúde e liberados para este fim) com 100 a 250 ppm de cloro 

livre. 

4.4.11. Deve ser informada a presença de glúten e lactose nas preparações nos lanches, por meio de informação fornecida pelo 

atendente da Lanchonete e placas informativas, bem como a correta indicação de composição e valor nutricional dos alimentos. 

4.4.12. Peso neto unitário: aproximadamente 100g (cem gramas). 

4.5. O item 4, Suco de Fruta, refere-se aos sucos produzidos na cozinha da Lanchonete, bem como os prontos para consumo 

armazenados em embalagens longa-vida. 

4.5.1.  Quanto aos naturais, estes devem ser elaborados com frutas frescas e maduras, de primeira qualidade, e água mineral 

ou água potável ou purificada por sistema de filtração por membrana. 

4.5.2.  Para serem utilizados, os frutos e legumes deverão apresentar-se: isentos de substâncias terrosas; sem sujidades ou 

corpos estranhos aderidos à superfície externa; sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens; sem umidade externa 

anormal; isentos de odor e sabor estranhos; e isentos de enfermidades. 
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4.5.3. No pré-preparo, as frutas deverão ser higienizadas e transportadas em embalagens plásticas devidamente fechadas, bem 

como, devem estar íntegras, com grau de maturação que conserve seu sabor e consistência. 

4.5.4. Na mistura observar-se-á uma proporção equilibrada de água e suco natural, de modo a garantir a qualidade do sabor. 

4.5.5. Não deverá ser adicionada qualquer quantidade de açúcar ou adoçantes, os quais deverão ser disponibilizados 

gratuitamente e à parte, em sachês com porções individuais, para consumo ao gosto do cliente. 

4.5.6. Os vendidos em embalagens longa vida deverão ser naturais ou integrais, não podendo ser néctar ou outras misturas. 

4.5.7. A porção individual conterá 200ml (duzentos mililitros). 

4.6. Iniciar os serviços de lanchonete até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. A pedido da CONTRATADA, justificadamente, 

este prazo poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias. 

4.7. O espaço concedido para instalação da lanchonete será dentro de um container de aproximadamente de 29,77 m² (vinte e nove 

metros quadrados virgula setenta e sete), cedidos para uso a título precário apenas durante a vigência do contrato, localizado no 

IFRS Campus Vacaria, situado à Estrada João Viterbo de Oliveira, 3061 - Bairro Rural – Vacaria/RS, 

4.8. A lanchonete deverá estar aberta ao público em todos os dias letivos; De segunda à sexta-feira, no mínimo nos seguintes horários, 

das 09h30 às 10h30, das 11:30h às 13h30, das 15h30 às 16h30, das 17h45 às 21h, respeitando o horário de fechamento do campus. 

Em sábados letivos o horário será combinado com a CONTRATANTE. 

 

5. INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA: 

5.1. A demanda do órgão gerenciador e dos participantes tem como base as seguintes características: 

5.1.1. Circulam atualmente pelo campus Vacaria mais de 500 alunos diariamente. A estimativa para 2019 é de 680 alunos e para 

2020, 835 alunos. Além disso, o campus ainda conta com mais de 60 servidores, além do público externo que eventualmente 

frequenta o campus. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 

6.1.1. A Contratada deverá prover o espaço concedido com: 

6.1.1.1. Balcão de atendimento; 

6.1.1.2. Estufas para conservação de salgados; 

6.1.1.3. Balcão expositor refrigerado; 

6.1.1.4. Lixeiras grandes com tampas; 

6.1.2. Manter a lanchonete aberta ao público em todos os dias letivos de segunda à sexta-feira, no mínimo nos seguintes horários: 

das 09h30 às 10h30, das 12h às 13h30, das 15h30 às 16h30, das 17h45 às 21h, respeitando o horário de fechamento do 

campus. 

6.1.3. Dispor de balconistas em número suficiente para atendimento nos horários de maior procura das lanchonetes, devendo 

sempre e prestar aos usuários, um atendimento cordial, rápido e eficiente; 

6.1.4. Prestar, a qualquer momento, todos os esclarecimentos e informações administrativas ou técnicas, que lhes forem 

solicitadas pelos fiscais da CONTRATANTE. 

6.1.5. Manter quantidade suficiente de produtos ofertados, de forma a não prejudicar o atendimento aos clientes, no horário de 

funcionamento da lanchonete; 

6.1.6. Colocar em local visível tabela de preços contendo os produtos postos à venda. 
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6.1.7. Facilitar a supervisão do CONTRATANTE, na execução dos serviços e no cumprimento das obrigações pactuadas. 

6.1.8. Proceder as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos, de forma a não ocasionar prejuízo à execução dos 

serviços. 

6.1.9. Demais requisitos descritos deste termo de referência. 

 

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

7.1. Quanto ao controle de qualidade dos serviços e produtos: 

7.1.1. O padrão de referência para a qualidade dos gêneros alimentícios utilizados deverá estar em conformidade com as normas 

em vigência, da Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde; 

7.1.2. As matérias primas alimentares e os produtos alimentícios somente devem ser utilizados ou comercializados se 

apresentarem características próprias adequadas e estiverem dentro do prazo de validade; 

7.1.3. Todos os lanches servidos serão, obrigatoriamente, preparados no dia correspondente a venda direta aos usuários; 

7.2. Quanto à Higiene dos Alimentos: 

7.2.1. Manter geladeiras e freezers permanentemente em condições adequadas de higiene e organização, armazenando os 

alimentos em embalagens apropriadas, mantendo-as adequadamente tampadas; 

7.2.2. Os produtos saneantes utilizados deverão estar regulamentados pelo Ministério da Saúde. A diluição, o tempo de contato 

e o modo de uso/aplicação desses produtos deverão obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante. Esses produtos 

deverão ser identificados e armazenados em local isolado e reservado exclusivamente para essa finalidade; 

7.2.3. Seguir a legislação sanitária em vigor, respondendo com exclusividade por todas e quaisquer multas ou interpelações das 

autoridades competentes, bem como por problemas causados aos usuários relativos aos alimentos fornecidos, 

configurando-se falta grave a interdição da Unidade por qualquer motivo. 

7.3. Quanto à Segurança: 

7.3.1. À Contratada cabe manter a área dada em cessão de uso permanentemente, dotada de aparelhagem adequada à prevenção 

e extinção de incêndio e sinistros, mantendo igualmente o seu pessoal instruído quanto ao emprego eficaz daquela 

aparelhagem. 

7.3.2. Contratar, manter e dirigir sob sua inteira responsabilidade, pessoal especializado à perfeita execução dos serviços, em 

todos os níveis, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os encargos previstos na Legislação Trabalhista, 

Previdenciária e Fiscal, seguro e quaisquer outros não mencionados, inclusive Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

em decorrência da sua condição de empregador; 

7.3.3. Zelar pela boa qualidade dos produtos adquiridos e comercializados, bem como utilizar somente produtos de boa qualidade 

e dentro do prazo de validade dos mesmos, no preparo dos alimentos; 

7.3.4. Deverão ser mantidos nos locais de trabalho somente empregados que tenham a idade permitida por lei para o exercício 

da atividade e que gozem de boa saúde física e mental; 

7.3.5. Providenciar, sem qualquer ônus para o IFRS Campus Feliz, a obtenção de licenças, autorizações, alvarás e outros, junto às 

autoridades competentes, necessários ao funcionamento do espaço físico dentro das normas legais vigentes, respondendo 

por eventuais infrações a estas normas. 

7.3.6. Prestar a qualquer momento, todos os esclarecimentos e informações administrativas ou técnicas, que lhes forem 

solicitadas pelo IFRS Campus Feliz. 
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7.3.7. Manter quantidade suficiente de produtos ofertados, de forma a não prejudicar o atendimento aos clientes, no horário de 

funcionamento da lanchonete; 

7.3.8. Colocar em local visível tabela de preços contendo os produtos postos à venda, obedecendo a legislação pertinente; 

7.3.9. A Contratada assume integral responsabilidade por todos os atos ou omissões que venham a praticar seus empregados, 

durante a execução do contrato; 

7.3.10. Todos os tributos, encargos, multas e penalidades, são da responsabilidade da Contratada; 

7.3.11. Facilitar, amplamente, a fiscalização e supervisão permanente do IFRS Campus Vacaria, na execução dos serviços e no 

cumprimento das obrigações pactuadas. 

7.3.12. Afastar qualquer funcionário a seu serviço que, a exclusivo juízo do IFRS Campus Vacaria, não mantenha conduta compatível 

com a natureza da instituição, substituindo-o. 

7.3.13. Proceder às manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos, de forma a não ocasionar prejuízo à execução dos 

serviços. 

7.3.14. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7.3.15. Pagar o valor da cessão via GRU, até o 5º dia útil do mês seguinte à cessão. A responsabilidade com esta operação é por 

conta da Contratada; 

7.3.16. Os preços praticados pela Contratada em relação à prestação dos serviços deverão estar de acordo com os preços médios 

praticados no mercado. 

7.3.17. Em nenhuma hipótese poderá ser transferido a terceiros a cessão do espaço físico do IFRS Campus Vacaria. 

7.3.18. A guarda e segurança dos equipamentos são de responsabilidade da Contratada, não cabendo ao IFRS Campus Vacaria 

qualquer ressarcimento por furto ou danos. 

7.3.19. A Contratada é a única responsável por qualquer acidente ou dano que venha a ocorrer no âmbito do espaço cedido 

envolvendo pessoas e/ou bens. 

7.3.20. É vedado à Contratada utilizar as dependências do IFRS para fins diversos do objeto contratado. 

 

8. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

8.1. A Contratada deverá recolher ao IFRS campus Vacaria, via Guia de Recolhimento da União (GRU), até o 5º dia útil do mês seguinte 

à cessão. 

8.2. A Contratada deverá pagar pelas despesas de água e energia através de Guias de Recolhimento da União (GRU) emitidas pela 

CONTRATANTE e com prazo máximo de até o dia 20 (vinte) de cada mês. 

8.3. Caberá ao gestor do contrato e fiscal técnico designados em portaria para tal contrato atuarem diretamente junto à contratada, 

exercendo a fiscalização e cumprimento das obrigações descrita neste termo de referência. A comunicação institucional e entre 

a contratante dar-se-á sempre por tais atores, bem como pelo coordenador de contratos do campus e a direção do campus. 

 

9. DA VISTORIA 

9.1. Para ter conhecimento de todos os aspectos que envolvem esta cessão de uso e poder lançar sua proposta comercial, o 

interessado em participar desta licitação poderá efetuar a vistoria técnica no local onde será concedido o espaço. 

9.2. A visita poderá ser feita de segunda à sexta-feira das 09h às 16h desde que com horário previamente agendado pessoalmente no 

setor de licitação (sala 204) ou pelo telefone (54) 3231-7404 ou ainda pelo email licitacao@vacaria.ifrs.edu.br.  
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9.3.  A realização da vistoria pode ser comprovada por: 

9.4. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável ou a declaração do licitante de que conhece as condições locais para 

execução do objeto, de sorte a assumir a total responsabilidade pela não realização da vistoria (anexo VIII deste edital).  

9.5. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data 

prevista para a abertura da sessão pública. 

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

 

10. DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

10.1. A execução dos serviços será iniciada Iniciar os serviços de lanchonete até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato. A pedido 

da CONTRATADA, justificadamente, este prazo poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de 

sua proposta; 

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para 

a sua correção; 

11.4.  Receber da Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

11.5.  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o 

item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.  

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços 

efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

12.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, 

ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com 

as normas e determinações em vigor; 

12.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

12.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução 

do serviço; 
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12.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas  em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

12.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração; 

12.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas 

pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

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

12.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 

quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

12.12.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação; 

12.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

12.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 

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

12.15. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.  

12.16. Manter a área concedida dotada de aparelhagem adequada à prevenção e extinção de incêndio, instalando no mínimo um extintor 

de incêndio, e mantendo igualmente o seu pessoal instruído quanto ao emprego eficaz daquela aparelhagem. 

12.17. Contratar, manter e dirigir sob sua inteira responsabilidade, pessoal especializado à perfeita execução dos serviços, em todos os 

níveis, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os encargos previstos na Legislação Trabalhista, Previdenciária e Fiscal, seguro e 

quaisquer outros não mencionados, inclusive Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em decorrência da sua condição de empregador 

12.18. Manter nos locais de trabalho somente empregados aptos para o trabalho e que tenham a idade permitida por lei. 

12.19. Providenciar, sem qualquer ônus para o IFRS Campus Vacaria, a obtenção de licenças, autorizações, alvarás e outros, junto às 

autoridades competentes, necessários ao funcionamento do espaço físico dentro das normas legais vigentes, respondendo por eventuais 

infrações a estas normas. 

12.20. Assumir integral responsabilidade por todos os atos ou omissões que venham a praticar seus empregados, durante a execução do 

contrato. 

12.21. Responsabilizar-se por todos os tributos, encargos, multas e penalidades alheios ao contrato; 

12.22. Pagar o valor da cessão até o 5º dia útil do mês seguinte. 

12.23. Ressarcir à CONTRATANTE até o dia 20 do mês seguinte, o valor gasto com água e energia; 

12.24. Substituir qualquer funcionário a seu serviço que, a exclusivo juízo do CONTRATANTE, não mantenha conduta compatível com a 

natureza da instituição 

12.25. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação. 

12.26. Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos equipamentos, não cabendo à CONTRATANTE qualquer ressarcimento por furto 

ou danos. 

12.27. Responsabilizar-se por qualquer acidente ou dano que venha a ocorrer no âmbito do espaço cedido envolvendo pessoas e/ou bens. 

12.28. Disponibilizar de meios alternativos para recebimento das mercadorias vendidas (máquinas de cartão); 

12.29. Retirar toda a estrutura instalada até 15 (quinze) dias após o término do contrato, exceto itens que tenham sido disponibilizados 

pelo campus. 
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12.30. É vedado à CONTRATADA: 

12.30.1. Transferir a terceiros a cessão do espaço; 

12.30.2. Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto contratado; 

12.30.3. Comercializar bebidas alcoólicas ou cigarros. 

 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. O contratado, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 

poderá subcontratar partes do serviço ou fornecimento somente com a prévia aprovação da contratante. 

 

14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

14.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/por outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova 

pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços 

e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um 

ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 

6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

15.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços 

e do contrato. 

15.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de 

Referência. 

15.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a 

mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017. 

15.5. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR) ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver sanções 

administrativas com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

15.5.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; 

ou 

15.5.2.  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou 

quantidade inferior à demandada. 

15.6. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 

15.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a 

sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

15.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação 

de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  
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15.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizada.  

15.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que 

poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de 

fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

15.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, 

bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser 

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

15.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para 

aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.  

15.13.  O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na 

execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993.  

15.14.  A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento 

da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, 

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

15.15. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.16. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

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

15.17. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

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

de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

17.1.1.  inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

17.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

17.1.4. comportar-se de modo inidôneo; e 

17.1.5. cometer fraude fiscal. 
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17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

17.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, 

assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

17.2.2. Multa de: 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso 

na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

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

17.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, 

por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

17.2.4. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 

17.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 

17.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 

Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos. 

17.5. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF 

pelo prazo de até cinco anos. 

17.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.  

17.7. As sanções previstas poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

17.8. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1: 

 

Tabela 1 

 Descumprimento Ajustes 

A 
Deixar de disponibilizar item da cesta 

básica 

Multa de R$ 50,00 por semana sem 

algum dos itens 

B 

Não abrir a lanchonete nos horários 

exigidos ,salvo casos autorizados 

previamente pela CONTRATANTE. (Cada 

horário equivale a uma ocorrência) 

1ª ocorrência: Advertência 

2ª ocorrência: Multa de R$ 50,00 

3ª ocorrência: Multa de R$ 100,00 

4ª ocorrência: Multa de R$ 200,00 

A partir da 5ª ocorrência: Multa de R$ 

250,00 por ocorrência, estando a 

CONTRATANTE autorizada a promover a 

rescisão do contrato, aplicando a multa 

decorrente de rescisão por culpa da 

CONTRATADA 
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Deixar de pagar o valor da cessão até 

o 5º dia útil do mês seguinte  

Até 30 dias de atraso: Multa de R$ 

5,00 por dia de atraso 

Acima de 30 dias de atraso:  Além da 

multa do item acima, a CONTRATANTE estará 

autorizada a promover a rescisão do contrato, 

aplicando ainda a multa decorrente de 

rescisão por culpa da CONTRATADA  

C 

Deixar de ressarcir à CONTRATANTE, 

até o dia 20 do mês seguinte, o valor 

referente às despesas de água e energia  

Até 30 dias de atraso: Multa de R$ 

5,00 por dia de atraso 

Acima de 30 dias de atraso:  Além da 

multa do item acima, a CONTRATANTE estará 

autorizada a promover a rescisão do contrato, 

aplicando ainda a multa decorrente de 

rescisão por culpa da CONTRATADA  

D Vender produto com validade vencida  

1ª ocorrência: Advertência 

A partir da 2ª ocorrência: Multa de R$ 

50,00 por produto 

F 
Não manter a área limpa ou não 

retirar o lixo  

1ª ocorrência: Advertência 

A partir da 2ª ocorrência: Multa de R$ 

20,00 por dia 

G Não manter extintor de incêndio 

1ª ocorrência: Advertência 

A partir da 2ª ocorrência: Multa de R$ 

5,00 por dia 

 

 

 

17.9.  Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 

17.10. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos; 

17.11. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.12. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  

17.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

17.14.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.15.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

17.16. Em caso de multas reincidentes outras providencias poderão ser tomadas, a exemplo da rescisão contratual.  
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Vacaria, 20 de abril de 2018  

 

__________________________________ 

Sula Patrícia Maciel 

Administradora 
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ANEXO II – PLANTAS DO CONTAINER 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E OUTROS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPEDITIVOS E DE CUMPRIMENTO DO 
DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
(NOME DA EMPRESA), (n.º do CNPJ), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira 

de Identidade n.º_____ e do CPF n.º ____, declara sob as penas da lei, para fins de participação na licitação  do pregão n.º  
19/2018 desta UASG (158744) que: 

a) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos e tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

b) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital; 
c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
d) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 

__________, ____ de ___________________ de __________. 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

 

 

  

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
(Identificação da Licitação) 

 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (preencher 

com a identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital do pregão n.º 
19/2018 desta UASG (158744), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 
(a) A proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do IFRS antes da abertura oficial das 
propostas; 

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la. 
 

__________, ____ de ___________________ de __________. 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO ME/EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMO ME/EPP 

 
 (Razão Social da Empresa), (n.º do CNPJ), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º_____ e do CPF n.º ____, declara sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação de do 
pregão n.º  19/2018 desta UASG (158744) que cumpre os requisitos legais para a qualificação como (Microempresa /Empresa 
de Pequeno Porte), estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 
123/2006, em  especial quanto ao seu art. 3°, não estando incurso nas exclusões de que trata o § 4º do citado artigo. 
 

__________, ____ de ___________________ de __________. 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI – CARTA PROPOSTA 

 

  

CARTA PROPOSTA 

 

Ao: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Vacaria 

 

Ref.: Proposta Edital do Pregão 19/2018 - CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO destinado exclusivamente à exploração 

comercial de LANCHONETE 

 

Prezados, 

A empresa (NOME DA EMPRESA), cnpj (n.º do CNPJ), sediada na (endereço completo), (CEP), por intermédio do seu 

representante legal  Sr.(a) __________,(CARGO), portador(a) da Carteira de Identidade n.º_____ e do CPF n.º ____, 

e-mail (E-MAIL),  residente e domiciliado no (endereço completo), que será o responsável pela assinatura do contrato, 

tendo examinado as condições do edital e dos Anexos que o integram, declara que: 

a) tem conhecimento do local onde a lanchonete deverá ser instalada e aceitamos todas as condições impostas pelo 

edital e seus anexos; 

e) concorda em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista 

para sua entrega. 

g) Para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios:  telefone nº__,  e e-mail___. 

f) O valor total da proposta é de R$ __________ (____________________________________) resultantes do 

somatório do valor unitário de cada item do quadro abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM UN. DE VENDA QTD 
 
VALOR R$ 

1 

Misto Quente/Torrada Simples. De pão francês 
ou de pão de sanduíche (02 fatias) , branco ou 
integral, com manteiga, presunto e queijo. Peso 
neto: aprox. 100g. Unidade 1 

 

2 

Sanduíche Natural com Salada. De pão de 
sanduíche, branco ou integral (02 fatias), com 
manteiga, presunto, queijo, alface, cenoura 
ralada e tomate. Peso neto: aprox. 180g. Unidade 1 

 

3 

Lanches Salgados: Coxinha, Croquete, Empada, 
Enroladinho de Salsicha, Esfiha, Pão de Batata, 
Pão de queijo e Pastéis. Fritos ou assados. De 
massa à base de nata, iogurte ou manteiga, 
folhada, simples, integral, do tipo rissoles ou 
livre de glúten. Recheios à base de proteína 
animal e/ou ovo-lacto-vegetariana. Oferta 
mínima de 3 (três) opções por dia. Peso 
neto: aprox. 100g Unidade 1 

 

4 

sucos produzidos na cozinha da 
Lanchonete, bem como os prontos para 
consumo armazenados em embalagens 
longa-vida. Unidade 1 

 

 

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições 

deste edital. 

__________, ____ de ___________________ de __________. 

 
Assinatura do Representante Legal 
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  ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO  

 

CONTRATO N.º ____ QUE ENTRE SI CELEBRAM INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - IFRS CAMPUS 

VACARIA E A EMPRESA___(nome)___ 

 

 Aos ____ dias do mês de ____________ do ano de ______, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

RIO GRANDE DO SUL, CAMPUS VACARIA, CNPJ 10.637.926/0014-60, sediado na Rua Estrada João Viterbo de Oliveira, 3061 – Bairro Rural, 

Vacaria/RS – CEP 95.200-000, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Sr. ___  , RG ___, CPF 

____, e a empresa ___, CNPJ  ___, estabelecida na Rua _______, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. ___, 

RG ___, CPF ___, residente e domiciliado na Rua_______, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão 19/2018, processo 

23741.000070.2018-27, realizada nos termos da Lei 10.520/02, da Lei 8.666/93, da Lei Complementar 123/06, do Decreto 8.538/15 e 

subordinada às condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

1. VIGÊNCIA CONTRATUAL E CUSTOS RENOVÁVEIS 

1.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) 

meses, a partir da assinatura desse documento, podendo ser 

prorrogado através de termo aditivo, por interesse das 

partes, sucessivas vezes, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

1.2. Havendo interesse na renovação, a CONTRATADA deverá 

manifestar-se 90 (noventa) dias antes do término da vigência 

contratual. 

2. DO REAJUSTE 

2.1. O valor da mensalidade paga pela contratada à 

Administração Pública bem como dos preços praticados 

pela contratada na venda de lanches poderão ser 

atualizados desde que respeitado o percentual máximo da 

variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA 

- do período. 

2.2. O reajuste terá periodicidade igual ou superior a um ano, 

sendo o termo inicial do período de correção monetária ou 

reajuste, a data prevista para apresetação da proposta ou 

do orçamento a que essa proposta se referir, ou, no caso 

de novo reajuste, a data a que o anterior tiver se referido. 

 

3. SANÇÕES CONTRATUAIS 

3.1. As cláusulas quanto às sanções administrativas estão 

dispostas no Termo de Referência, anexo ao edital. 

 

4. DO PAGAMENTO 

4.1. O valor mensal a ser pago pela CONTRATADA à 

Administração Pública, referente à cessão de uso do espaço 

físico será de R$ ____ (_____) por mês de cessão. 

4.2. As cláusulas de pagamento estão dispostas no Termo de 

Referência, anexo do edital. 

 

5. DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

5.1. As cláusulas quanto às obrigações da contratada estão 

dispostas no Termo de Referência, anexo ao edital. 

5.2. As cláusulas quanto às obrigações da contratante estão 

dispostas no Termo de Referência, anexo ao edital. 

 

6. DA RESCISÃO 

6.1. Este contrato poderá ser rescindido quando a CONTRATADA: 

6.1.1. Descumprir de algum dos níveis de serviços que 

ensejam rescisão contratual, conforme anexo I deste 

edital; 

6.1.2. Deixar de atender as determinações regulares dos 

fiscais da CONTRATANTE; 

6.1.3. Dissolver a sociedade ou ocorrer o falecimento do 

contratado; 

6.1.4. Alterar o contrato social ou a modificar a finalidade ou 

a estrutura da empresa de forma que prejudique a 

execução do Contrato; 

6.1.5. Subcontratar totalmente o objeto, bem como, ceder, 

transferir ou associar-se a outrem. 

6.2. Este contrato poderá ainda ser rescindido por: 
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6.2.1. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 

conhecimento justificadas e determinadas pela 

autoridade administrativa máxima, a que está 

subordinado o contratante e exaradas no processo 

Administrativo a que se refere o contrato; 

6.2.2. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, 

regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato. 

7. DO FORO 

7.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Vacaria/RS, para 

solução de qualquer conflito decorrente do presente 

Contrato. 

  

 

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente 

Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos 

os fins de direito, na presença de duas testemunhas. 

 

 

Vacaria/RS, ___ de ______________de _____ 

 

________________________________ 

Representante Legal da CONTRATANTE 

 

________________________________ 

Representante Legal da CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 
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  ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 (Razão Social da Empresa), (n.º do CNPJ), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º_____ e do CPF n.º ____, declara sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação do pregão n° 19/2018 desta UASG 

(158744) que conhece as condições locais para execução do objeto, de sorte a assumir a total responsabilidade pela não realização da vistoria. 

 

__________, ____ de ___________________ de __________. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
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  ANEXO IX – ESTUDOS PRELIMINARES 

 

ESTUDO PRELIMINAR  

Necessidade da administração: Cessão de uso de espaço físico para lanchonete conforme projeto básico. 

 

DIRETRIZES QUE NORTEARÃO OS ESTUDOS PRELIMINARES: 

1. Há normativos que disciplinam os serviços a serem contratados, de acordo com a sua natureza (legislação, normas técnicas, 

acórdãos e súmulas, portarias...)? Especifique. 

Esta demanda segue o que regulamenta a Lei n° 11.947/2009 – PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, bem como a 

RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013 que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação 

básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

 

2. Se houve contratação anterior no IFRS analisar as inconsistências a fim de prevenir a ocorrência destas neste processo. 

 Trata-se da primeira contratação do referido objeto. 

 

3. Avaliar a necessidade de classificação dos Estudos Preliminares nos termos da Lei 12.527/2011. 

Não trata-se de informação sigilosa. 

 

ESPECIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

4. Qual(is) a(s) justificativa(s) e/ou motivos para esta contratação? 

O objetivo desta contratação é atender a demanda dos alunos e servidores do Campus Vacaria para que se possa ter um local para 

aquisição e consumo de lanches dentro do espaço físico do Campus, visto que, não existe nenhum comércio deste gênero em um 

raio de três quilômetros do Campus. Esta lanchonete irá suprir a necessidade dos alunos do período noturno, dentre os quais a 

grande maioria trabalha no período diurno e vem direto ao Campus não tendo como se alimentar em outro local. Assim como os 

alunos do período diurno que possuem aula na manhã e tarde, ou permanecem no campus para atividades de pesquisa e extensão, 

necessitando refeição para almoço. Ademais, os servidores que não possuem automóvel ficam impossibilitados de se deslocarem 

para compra de lanches e alimento, em seus intervalos para almoço. Circulam atualmente pelo Campus Vacaria mais de 500 alunos 

diariamente. A estimativa para 2019 é de 800 alunos. Além disso, o Campus ainda conta com cerca de 65 servidores, além do 

público externo que eventualmente frequenta o Campus. 

 

REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO: 

5. A contratação está alinhada com o PDI, Planejamento Estratégico e incluído no Plano de Ação? Identificar as ações.  

Administrativa: Fortalecer a governança, visando a melhor organização e funcionamento administrativo – Adquirir material 

destinado a assistência social (Gêneros alimentícios). 

 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

6. Quais os requisitos necessários ao atendimento da necessidade? 

Quanto ao controle de qualidade dos serviços e produtos: 

 O padrão de referência para a qualidade dos gêneros alimentícios utilizados deverá estar em conformidade com as normas 

em vigência, da Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde; 

 As matérias primas alimentares e os produtos alimentícios somente devem ser utilizados ou comercializados se apresentarem 
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características próprias adequadas e estiverem dentro do prazo de validade; 

 Todos os lanches servidos serão, obrigatoriamente, preparados no dia correspondente a venda direta aos usuários; 

Quanto à Higiene dos Alimentos: 

 Manter geladeiras e freezers permanentemente em condições adequadas de higiene e organização, armazenando os 

alimentos em embalagens apropriadas, mantendo-as adequadamente tampadas; 

 Os produtos saneantes utilizados deverão estar regulamentados pelo Ministério da Saúde. A diluição, o tempo de contato e o 

modo de uso/aplicação desses produtos deverão obedecer às instruções recomendadas pelo fabricante. Esses produtos 

deverão ser identificados e armazenados em local isolado e reservado exclusivamente para essa finalidade; 

 Seguir a legislação sanitária em vigor, respondendo com exclusividade por todas e quaisquer multas ou interpelações das 

autoridades competentes, bem como por problemas causados aos usuários relativos aos alimentos fornecidos, configurando-

se falta grave a interdição da Unidade por qualquer motivo. 

Quanto à Segurança: 

 À Contratada cabe manter a área dada em cessão de uso permanentemente, dotada de aparelhagem adequada à prevenção 

e extinção de incêndio e sinistros, mantendo igualmente o seu pessoal instruído quanto ao emprego eficaz daquela 

aparelhagem. 

 Contratar, manter e dirigir sob sua inteira responsabilidade, pessoal especializado à perfeita execução dos serviços, em todos 

os níveis, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os encargos previstos na Legislação Trabalhista, Previdenciária 

e Fiscal, seguro e quaisquer outros não mencionados, inclusive Equipamentos de Proteção Individual (EPI), em decorrência da 

sua condição de empregador; 

 Zelar pela boa qualidade dos produtos adquiridos e comercializados, bem como utilizar somente produtos de boa qualidade 

e dentro do prazo de validade dos mesmos, no preparo dos alimentos; 

 Dispor de balconistas em número suficiente para atendimento nos horários de maior procura das lanchonetes, devendo 

sempre prestar aos usuários, um atendimento cordial, rápido e eficiente; 

 Deverão ser mantidos nos locais de trabalho somente empregados que tenham a idade permitida por lei para o exercício da 

atividade e que gozem de boa saúde física e mental; 

 Providenciar, sem qualquer ônus para o IFRS Campus Feliz, a obtenção de licenças, autorizações, alvarás e outros, junto às 

autoridades competentes, necessários ao funcionamento do espaço físico dentro das normas legais vigentes, respondendo 

por eventuais infrações a estas normas. 

 Prestar a qualquer momento, todos os esclarecimentos e informações administrativas ou técnicas, que lhes forem solicitadas 

pelo IFRS Campus Feliz. 

 Manter quantidade suficiente de produtos ofertados, de forma a não prejudicar o atendimento aos clientes, no horário de 

funcionamento da lanchonete; 

 Colocar em local visível tabela de preços contendo os produtos postos à venda, obedecendo a legislação pertinente; 

 A Contratada assume integral responsabilidade por todos os atos ou omissões que venham a praticar seus empregados, 

durante a execução do contrato; 

 Todos os tributos, encargos, multas e penalidades, são da responsabilidade da Contratada; 

 Facilitar, amplamente, a fiscalização e supervisão permanente do IFRS Campus Vacaria, na execução dos serviços e no 

cumprimento das obrigações pactuadas. 

 Afastar qualquer funcionário a seu serviço que, a exclusivo juízo do IFRS Campus Vacaria, não mantenha conduta compatível 

com a natureza da instituição, substituindo-o. 
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 Proceder às manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos, de forma a não ocasionar prejuízo à execução dos 

serviços. 

 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 Pagar o valor da cessão via GRU, até o 5º dia útil do mês seguinte à cessão. A responsabilidade com esta operação é por conta 

da Contratada; 

 Os preços praticados pela Contratada em relação à prestação dos serviços deverão estar de acordo com os preços médios 

praticados no mercado. 

 Em nenhuma hipótese poderá ser transferido a terceiros a cessão do espaço físico do IFRS Campus Vacaria. 

 A guarda e segurança dos equipamentos são de responsabilidade da Contratada, não cabendo ao IFRS Campus Vacaria 

qualquer ressarcimento por furto ou danos. 

 A Contratada é a única responsável por qualquer acidente ou dano que venha a ocorrer no âmbito do espaço cedido 

envolvendo pessoas e/ou bens. 

 É vedado à Contratada utilizar as dependências do IFRS para fins diversos do objeto contratado. 

 

7. Esta contratação tem caráter continuado? Justifique.  

Sim, visto que o serviço a ser contratado é necessário apenas num determinado período de tempo, mas em caráter permanente, 

tratando-se, assim, de natureza de caráter continuado. 

 

8. Há a possibilidade de inclusão de critérios de sustentabilidade na contratação, desde a especificação técnica até como obrigações 

da contratada?  

Quanto à Higiene Ambiental: 

Responsabilizar-se pela conservação e limpeza da área física para exploração comercial; 

Utilizar produtos de limpeza adequados, tais como: produto com poder bactericida, ação fungicida e propriedade vermicida, de 

forma a se obter a ampla higienização do ambiente, equipamentos e utensílios de cozinha, bem como das mãos dos empregados 

que manipulem alimentos; 

Contratada deverá fazer a segregação de resíduos gerados na área de cessão, utilizando sacos de lixo adequados e retirá-los do 

campus; 

Caso haja a instalação de pia de cozinha, a contratada deverá instalar também caixa retentora de gordura e após o início das 

operações, deverá efetuar a limpeza periódica da referida caixa. 

 

9. Qual deverá ser a duração inicial do contrato? 

12 meses renováveis por até 60 meses. 

Justifique: Como trata-se da primeira contratação de uma empresa para prestação deste tipo de serviço nas dependências do campus, 

bem como da primeira utilização do container, temos a intenção de contratar uma empresa por um período de um ano para que, ao 

longo do referido prazo, possamos reavaliar as instalações físicas disponibilizadas para o contratado. Dessa forma, caso a administração 

acredite que tenha sido uma boa experiência a utilização do container adquirido para este fim, pretendemos proceder com a renovação 

do contratado, e, em caso de optar pela disponibilização do container para algum outro fim, possamos efetuar um novo pregão com 

outro local a ser disponibilizado para fins de comércio de gêneros alimentícios. 

 

10. Havendo contrato vigente no IFRS para o mesmo objeto, há a necessidade de a contratada promover a transição contratual com 
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transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas? 

Não há contrato vigente. 

 

PESQUISA DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO: 

11. Quais as soluções do mercado para a necessidade verificada pelo IFRS (fornecedores, produtos, fabricantes, etc)? Caso haja 

restrição de mercado, avaliar se os requisitos que possam limitar a participação são realmente indispensáveis.  

A única solução para a necessidade de fornecimento de lanche a alunos e servidores visualizada por esta equipe de planejamento 

é a existência de um serviço de lanchonete nas instalações do Campus Vacaria, pois não existe nenhum comércio deste gênero em 

um raio de quatro quilômetros do Campus. Não há restrição de mercado. 

 

12. Descreva a solução escolhida com todos os elementos para que a contratação produza os resultados pretendidos pela 

administração. Justifique demonstrando os benefícios diretos e indiretos que o IFRS almeja com a contratação, em temos de 

economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, 

inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (por exemplo: diminuição do consumo de papel ou energia elétrica) bem 

como, se for o caso, de melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade.  

A solução escolhida é a CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO a título remunerado destinado exclusivamente à exploração comercial 

de LANCHONETE. Esta lanchonete irá suprir a necessidade dos alunos do período noturno, dentre os quais a grande maioria 

trabalha no período diurno e vem direto ao Campus não tendo como se alimentar em outro local. Assim como os alunos do período 

diurno que possuem aula na manhã e tarde, ou permanecem no campus para atividades de pesquisa e extensão, necessitando 

refeição para almoço. Ademais, os servidores que não possuem automóvel ficam impossibilitados de se deslocarem para compra 

de lanches e alimento, em seus intervalos para almoço. 

Também constatou-se a necessidade de contratação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, tendo em vista que tal exclusividade atende ao 

decreto n° 8.538 de 2015, não incidindo qualquer hipótese do art. 10 do referido artigo, pois, em pesquisas no mercado local, 

observou-se pelo menos três fornecedores competitivos enquadrados como micro ou pequenas empresas, e, não foi observada 

que tal exclusividade possa afastar a vantajosidade para a administração pública. Ademais, referido processo não trata-se de 

dispensa ou inexigibilidade de licitação, e acredita-se que o tratamento diferenciado e simplificado embasado no decreto 8.538 de 

2015 alcançará todos os objetivos previstos no art. 1° do referido decreto. 

 

           ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES: 

13. Qual o método de estimativa das quantidades a serem contratadas? Incluir memória de cálculo e documentos que lhe dão 

suporte (contratos anteriores, experiências de outros órgãos...).  

O quantitativo de lanches disponibilizados será ajustado pela contratada durante a vigência do contrato, de acordo com a demanda 

percebida. A administração caberá a contratação da empresa para fornecimento dos lanches. A contratada caberá a adequação do 

quantitativo as necessidades dos alunos e servidores. 

 

           ESTIMATIVAS DE PREÇOS: 

14. Definir e documentar o método para estimativa de preços ou meios de previsão de preços referenciais, devendo seguir as 

diretrizes da IN MPDG 03/2017. Demonstrar as memórias de cálculo da estimativa de preços e os documentos que lhe dão 

suporte (construção das planilhas de custo e formação de preços para os serviços terceirizados pelo setor de licitações e contratos 

e análise pela contabilidade). 
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Para obtenção de referência de preço para estimar a remuneração mensal da contratada à contratante a título de indenização 

pecuniária pela cessão do espaço para lanchonete que pretende-se colocar no edital foi baseado nos valores dispostos na lei  

4029/2017 do município de Vacaria, a qual trata das taxas de licenças para utilização de áreas públicas por feirantes (camelôs) para 

venda de mercadorias. Na legislação em tela consta o valor estipulado de 70 VRM’S (valor de referência municipal) a serem pagos 

mensalmente pelo usuário do espaço público. Destarte, como o certame tratar-se-á justamente da cessão de espaço para venda 

de gêneros alimentícios em um espaço cedido para tal fim pelo campus Vacaria, acredita-se que trate-se de objeto bastante similar 

aos casos descritos na lei municipal. Aliado a isso, o decreto municipal 206/2015 traz o valor da VRM do município para o ano de 

2016, o qual era de R$ 2,9184. Em consulta com a prefeitura deste município, esta informou que embora não houveram decretos 

de atualização do valor do VRM após o mencionado, o valor é reajustado anualmente pelo IPCA (Indice de Preco do Consumidor 

Amplo) e que para o ano de 2018 este valor é de R$3,2098. Diante do exposto, multiplicou-se o valor atual do Valor de Referência 

Municipal por 70 (valor estipulado pela lei municipal 4029/2017) para obtenção da taxa mensal cobrada pela prefeitura para 

utilização de espaço público, o que resultou no valor de R$ 224,69(duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos). 

Tendo por base o referido cálculo, e, aliado à semelhança das situações de cessão de espaço público para exploração de atividade 

econômica, estimamos a contrapartida fixa mensal do vencedor do certame no mesmo valor cobrado pela prefeitura desta cidade 

aos feirantes, ou seja, em R$ 224,69 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos). 

 

ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO IFRS:  

15. Há necessidade de contratações/aquisições correlatas?  

Não 

 

16. Realizar levantamento de ações necessárias à adequação do ambiente do IFRS para que a contratação surta seus efeitos, com 

os responsáveis por estes ajustes nos diversos setores (por exemplo: capacitações necessárias, aquisição de materiais, 

reformas...). Caso haja ações necessárias, juntar o cronograma ao processo e incluir, no mapa de riscos, os riscos de a 

contratação fracassar caso os ajustes não ocorram em tempo.  

À contratada caberá adequações do ambiente que será disponibilizado para que consiga viabilizar a produção e o comércio dos 

lanches. 

 

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO: 

17. Declarar explicitamente que a contratação é viável ou não, justificando com base nos elementos anteriores dos Estudos 

Preliminares. 

Acredita-se na viabilidade da contratação tendo em vista a urgente necessidade de uma lanchonete no campus para suprir as 

necessidades de servidores e alunos nos intervalos de lanche e almoço. Conforme descrito anteriormente, o comércio de lanches 

mais próximo do campus fica a cerca de 4km, e o restaurante mais próximo a cerca de 3 km. Dessa maneira, alunos em intervalos 

de aula não conseguem ir até os referidos lugares para buscar produtos. Da mesma forma que fica inviável para servidores que não 

possuem carro irem até estes locais. Diante da situação exposta acredita-se que a solução pretendida é perfeitamente viável e 

suprimirá as necessidade de servidores e, principalmente, de alunos. 

 

 

Assinatura de todos os integrantes da Comissão, com data e SIAPE: 

 

 

 


