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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS 
Autorizada pelo Decreto Federal n° 77.496 de 27104176 

Reconhecida pela Portaria Ministerial n° 874/86 de 19/12/86 
GERENCIA DE APOIO A CONTRATOS E CONVENIOS - GACC

CONTRATO N- 035/2019

Modalidade de Licita^ao Numero
Inexigibilidade 093/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
E A EMPRESA M A REFEigOES E 
EVENTOS LTDA.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, CNPJ n2 14.045.546/0001-73, 
situada a Avenida Transnordestina, s/n2 - Novo Horizonte, Feira de Santana - Bahia, neste ato 
representada pelo sen titular Evandro do Nascimento Silva, autorizado pelo Decreto Simples, 
publicado no D.O.E. de 21/05/2019, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa M A 
REFEigOES E EVENTOS LTDA., CNPJ n2 16.444.751/0001-37, Inscrigao Estadual n2 
119.083.530 PP, situada a Avenida Governador Joao Durval Carneiro, n° 3665, Sala 302 e 303, 
Multiplace Boulevard Feira, Sao Joao, Feira de Santana - BA, CEP.: 44.051-335, adjudicataria da 
Inexigibilidade n2 093/2019, Processo Administrative UEFS n2 071.3770.2019.0003338-10, neste 
ato representada pelo Sr. Antonio Costa Assis Junior, portador do documento de identidade n° 
0854338616, emitida por SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob o n° 007.692.215-48 e pelo Sr. Marcelo 
Vinicius Silva Assis, portador do documento de identidade n° 0674032209, emitida por SSP-BA, 
inscrita no CPF/MF sob o n° 676.733.505-30, doravante denominada CONTRATADA, celebram o 
presente contrato, que se regera pela Lei estadual n2 9.433/05, pelas normas gerais da Lei n2 
8.666/93, e respectivas alteragoes, bem como pela legislate especifica, mediante as clausulas e 
conduces a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a Aquisigao de Refeigoes (Cafe da manha, almogo e jantar) a 
serem servidos a estudantes participantes do Programa de Assistencia Estudantil da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (PAE/UEFS) no Restaurante Universitario, de acordo com as 
especificagoes do Termo de Referencia do instrumento convocatorio e da proposta apresentada pela 
CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.

§l2 A CONTRAT4JDA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou 
supressoes que se fizerem no objeto, de ate 25% do valor inicial atualizado do contrato, na 
forma dos § l2 e 22 do art. 143 da Lei estadual n2 9.433/05.
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§22 As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.

§32 E vedada a subcontrata9ao parcial do objeto, a associate da CONTRATADA com outrem, a 
cessao ou transferencia, total ou parcial do contrato, nao se responsabilizando a 
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de vigencia do contrato, a contar da data de sua publica9ao, sera de 12 (doze) meses,
admitindo-se a sua prorroga9ao nos termos do inc. II do art. 140 da Lei estadual n- 9.433/05.

§1" A prorroga9ao do prazo de vigencia esta condicionada a obten9ao de pre90S e conduces mais 
vantajosas.

§22 A prorroga9ao devera ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para 
celebrar o ajuste e sera realizada por meio de termo aditivo, devendo o pedido ser realizado no 
prazo maximo de 60 (sessenta) dias antes do termino do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - PREgO
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A CONTRATADA prestara os serv^os mediante os valores abaixo especificados:

Estimativa de distribuifao das despesas anuais, segundo tipo de refei^ao e de subsidio (parcial e integral) - 
valor da cota§ao de referencia
(cotas integrals = 380/380/380; cotas integrais Domingos, Feriados e Recessos = 380/380/380)
(cotas parciais dias uteis = 320/1450/490; cotas parciais Domingos, Feriados e Recessos = 
150/150/150)

Refei^oes com direito a 
subsidio parcial

Refei^oes com direito a subsidio 
integral Despesa 

anual com o 
pagamento de 
subsidies as 
refeigoes R$

Prego
unitario Domingos, 

feriados e 
recessos

Domingos, 
feriados e 
recessos

Dias
Uteis

da Dias Uteis Gusto 
anual R$

Gusto anualTipo de 
Refeigao

refeigao
R$R$

250 dias250 dias 115 dias 115 dias
G= (E+F) 
x (A-Y)

D= (B+C) x EC F H= D+GA B A
R$ R$Cafe da 

manha 80.0003,40 95.000 43.700 17.250 R$ 704.980,00471.580,00 233.400.00
R$ R$43.700 362.5006,10 95.000 17.250 R$ 2.403.045,00Almogo 846.070,00 1.556.975,00
R$ R$43.700 122.5003,41 95.000 17.250 R$ 809.764,50Jantar 472.967,00 336.797,50
R$ R$131.100 565.000 51.750 R$ 3.917.789,5012,91 285.000Total 1.790.617,00 2.127.172,50

Observagao: (*1) - Y = valor a ser descontado do prego da refeigao, pago pelo comensal com 
direito ao subsidio parcial:

1) para o cafe da manha = R$ 
1,00
2) para o almogo = R$ 2,00 e

3) para o jantar = R$ 1,00

§1- A estimativa anual das despesas e de R$ 3.917.789,50 (Tres milhoes, novecentos e dezessete 
mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinqiienta centavos).

§2- Nos pregos contratados estao inelmdos todos os custos com material de consume, salaries, 
encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como 
tambem fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive 
ferramentas, utensflios e equipamentos ntilizados, depreciagao, alugueis, administragao, 
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigagoes.

Inexigibilidade n-093/2019



I

minims

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS 
Autorizada pelo Decreto Federal n° 77.496 de 27104176 

Reconhecida pela Portaria Ministerial n° 874/86 de 19/12/86 
GERENCIA DE APOIO A CONTRATOS E CONVENIOS - GACC

CLAUSULA QUARTA - DOTAgAO OR^AMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrao por conta dos recursos da Dota^o 
Or^amentaria a seguir especificada:

DESTINAg.40 DE 
orcamentaria! RECURSOS

ELEMENTO DE 
DESPESA

UNIDADE PROJETO/ATIVIDADE

3.3.90.390.114.000000 12.364.212.691011.303

CLAUSULA QUINTA - GARANTIA

A garantia contratual sera de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo recair sobre 
qualquer das modalidades previstas no §1~ do art. 136 da Lei estadual rr 9.433/05.

§12 Sob pena da caracterizagao de inadimplemento contratual, a prova da garantia, na hipotese de 
opgao pela modalidade caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, devera ser apresentada 
no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados da data de assinatura do contrato, admitindo-se, 
para as demais modalidades, que a comprovagao seja feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias 
daquela data, sem o que fica vedada, em qualquer caso, a realizagao do pagamento.

§2- A garantia respondera pelo inadimplemento das obrigagoes contratuais e pelas multas 
impostas, independentemente de outras cominagoes legais.

A CONTRATADA ficara obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada, bem
§3- como a atualizar o seu valor nas mesmas condigoes do contrato.-

§4- No caso de seguro-garantia ou fianga bancaria, nao sera admitida a existencia de clausulas que 
restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.

§5- A CONTRATADA devera atualizar a garantia sempre que houver alteragao contratual, no 
mesmo prazo deferido para a comprovagao da garantia originaria, visando assegurar a 
cobertura das modificagoes procedidas.

§62 Sera recusada a garantia que nao atender as especificagoes, sendo facultado a CONTRATADA 
apresentar caugao em dinheiro, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificagao da recusa.

§72 A nao substituigao da garantia recusada constitui motivo para rescisao do contrato, nos termos 
do art. 167, III, da Lei estadual n2 9.433/05.

CLAUSULA SEXTA - REGIME DE EXECUQAO
Servigo com empreitada por prego global
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CLAUSULA SETIMA - DA PRODUgAO E DO FORNECIMENTO DE REFEigOES

I. O RU funcionara de segunda a domingo fornecendo (cafe da manha, almo?© e jantar), 
conforme horarios discriminados a seguir (Quadro 01).

Quadro 01. Horarios de funcionamento do RU
CAFE DA MANHADIAS DA SEMANA ALMOCO JANTAR

06:30h as 09:00h ILOOhas 14:30hDe segunda a sexta 17:30h as 19:30h
06:30h as 09:00h ll:30h as 14:00hAos sabados 17:30h as 19:00h
07:3Oh as 09:00h 11:30h as 13:30hDomingos e feriados 17:30h as 19:00h

II. As mudangas e ajustes de horarios de funcionamento dependerao da autoriza9ao previa da 
CONTRATANTE;

III. As refei^oes (cafe da manha, almogo e jantar) serao servidas em dias e horarios estabelecidos 
no Quadro 01 e os cardapios deverao obedecer aos padroes estabelecidos nos Quadros 02, 03 e
04.

COMPOSIQAO DO CAFE DA MANHA 
Quadro 02. Composigao do cafe da manha

PORQAO A QUE TEM DIREITO O 
COMENSALITENS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Op9ao Ifquida:
Item 1. Cafe (puro ou com leite).
Item 2. Suco (polpa ou ffuta in natura).

200ml de um dos dois itens disponibilizados.

Item 3. Paes frescos (do dia) com massa 
padrao e margarina em embalagem 
individual.

2 und. de 50g e embalagem individual (lOg) 
respectivamente.

Raiz/Prepara9ao de farinaceo:
Item 4. Abobora, batata doce, banana da terra, 
inhame, aipim, bolo doce, bolo salgado, 
cuscuz, canjica, lele ou pao de forno (outras 
op9oes poderao compor o item).

150g caso o item disponibilizado seja raiz; 
lOOg para os demais itens.

Op9ao proteica:
Item 5. Ovo mexido, salsicha, frango, came, 
almondega, entre outros.
Item 6. Op9ao para vegetarianos.

120g do item servido no dia.

Item 7. Fruta (ma9a, banana, manga, 
tangerina, abacaxi, melancia, melao, mamao, 
etc.)

Unidade ou 140g de parte co^estivel das que 
serao servidas em fatia.
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Observances relatives ao Quadro 02:
a. A CONTRATADA estara obrigada a oferecer, diariamente, os 7 (sete) itens apresentados
no Quadro 02;

os comensais terao direito a 5 (cinco) itens (Opcao liquida; pao; raiz ou preparanao de 
farinaceo, conforme o que for oferecido no dia; opgao proteica; fruta) conforme porgoes 
discriminadas no Quadro 02;
c. os itens 1, 2 e 3 deverao ser disponibilizados diariamente;

os itens 2, 4, 5, 6 e 7, diariamente disponibilizados, deverao variar em dias 
subsequentes. Um mesmo item nao devera ser disponibilizado por mais de duas vezes numa 
mesma semana sem justificativa previa prestada ao Gestor do Contrato.

b.

d.

COMPOSIQAO DO ALMOQO 
Quadro 03. Composinao do almono

PORQAO A QUE TEM DIREITO O 
COMENSALITENS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Prato principal: 120g (se preparagoes sem osso)
180g (se preparaQoes com osso)
2 unidades - lOOg cada (se panqueca)
1 OOg (se came moida ou almondegas) 
*Comensal opta por uma das duas op^oes da 
rampa (Item 1 ou item 2).
120g preparagao vegetariana (Item 3 opgao 
exclusiva para vegetarianos)

Item 1. Opnao de came bovina, suma, ovina 
ou caprina.
Item 2.0pnao de came de ave ou de peixe.

Item 3. Preparanao proteica vegetariana 
(contendo soja e/ou grao-de-bico e/ou ervilha 
e/ou lentilha e/ou ovos).
Item 4. Feijao (carioca, preto, branco, jalo, 
verde, mulatinho) preparado de maneiras 
diversas, a criterio da CONTRATADA.

150g

Arroz (polido, parboilizado) 120g (arroz tradicional)Item
preparado de maneiras diversas (simples, a 
grega, com cenoura, com couve folha etc.) a 
criterio da CONTRATADA.

5.

130g (aiTOz integral)
Item 6. Arroz integral, exclusive para 
vegetarianos, preparado de maneiras diversas 
(simples, a grega, com cenoura, com couve 
folha etc.) a criterio da CONTRATADA.
Guarninao:
Item 7. Batata gratinada, legumes cozidos, 
farofa (simples, cenoura, banana da terra, 
cuscuz etc.), tabule, macarrao (ao alho e oleo, 
ao sugo), pure (variados), torta salgada 
(variadas).

120g

Item 8. Salada (crua e cozida). 70g crua e lOOg cozida.
Item 9. Suco (polpa ou fruta in natura). 200 ml

Inexigibilidade n-093/2019 6
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Item 10. Fruta (ma^a, banana, manga, 
tangerina, abacaxi, laranja, melancia, melao, 
mamao, etc.)____________________________

Unidade on 140g de parte comestivel da que 
sera servida em fatia.

Observances relativas ao Quadro 03:
a. A CONTRATADA estara obrigada a oferecer, diariamente, os 10 (dez) itens apresentados 
no Quadro 03
b. os comensais terao direito a 7 (sete) itens (prato principal; feijao, arroz, guarnigao, salada, 
suco e fruta), conforme porgoes discriminadas no Quadro 03
c. a empresa disponibilizara duas opgoes de prato principal para os nao vegetarianos, uma 
opgao de carne vermelha e uma opgao de came branca e o comensal escolhera uma entre as 
duas opgoes. A opgao proteica para vegetarianos sera exclusiva para esse publico;

o arroz integral sera destinado, exclusivamente, ao publico vegetariano em 
substituigao ao polido ou parboirizado (destinado aos demais);
e. os itens ou as preparagoes diariamente disponibilizadas deverao variar em dia subseqiiente, 
inclusive o tipo de preparagao proteica vegetariana. Ademais uma mesma preparagao nao 
devera ser disponibilizada por mais de duas vezes numa mesma semana sem justificativa 
previa prestada a CONTRATANTE;
f. para fins de aplicagao das clausulas deste termo, entenda-se por salada a preparagao 
composta primordialmente por duas ou mais hortaligas;
g. produtos embutidos individualmente nao comporao prato principal (De acordo com a 
Agencia Embrapa de Informagao tecnologica (AGEITEC), embutidos sao produtos 
compostos de massa camea acondicionada em envoltorios/tripas, naturals ou artificials);
h. dois dos itens de prato principal (preparagao vegetariana e, preferencialmente, o item 2) e 
demais itens deverao ser disponibilizados pela empresa CONTRATADA ate a conclusao do 
horario previsto para o atendimento.

d.

COMPOSIQAO DO JANTAR 
Quadro 04. Composigao do j an tar

PORQAO A QUE TEM DIREITO O 
COMENSALITENS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Opgao Ifquida:
Item 1. Cafe (puro ou com leite).
Item 2. Suco (polpa ou fruta in natura).

200 ml de um dos dois itens.

Item 3. Paes frescos (do dia) com massa 
padrao e margarina em embalagem 
individual.

2 und. de 50g e embalagem individual (lOg) 
respectivamente.

Raiz/Preparado de farinaceo:
Item 4. Abobora, batata doce, banana da terra, 
inhame, aipim, bolo doce, bolo salgado, 
cuscuz, canjica, lele ou pao de fomo (outras 
opgoes poderao compor o item).

150g caso o item disponibilizado seja raiz; 
lOOg para os demais itens.

400 mlItem 5. Sopa padrao.

Inexigibilidade n-093/2019
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Item 6. Sopa vegetariana.
Opgao proteica:
Item 7. Ovo mexido, salsicha, frango, carne, 
almondega, entre outros.
Item 8. Preparacao para vegetarianos._______

120g do item servido no dia.

Observances relativas ao Quadro 04:
a. A CONTRATADA estara obrigada a oferecer, diariamente, os 8 (oito) itens apresentados 
no Quadro 04;

os comensais terao direito a 5 (cinco) itens: (Opgao Hquida; pao; raiz ou preparacao 
de farinaceo, conforme o que for oferecido no dia; sopa e opgao proteica), conforme porcoes 
discriminadas no Quadro 04. A sopa vegetariana e destinada exclusivamente aos 
vegetarianos;
c. os itens 1, 2 e 3 tern que ser disponibilizados diariamente;

os itens 2, 4, 5, 6, 7 e 8 diariamente disponibilizados deverao variar em dia 
subsequente. Ademais um mesmo item nao devera ser disponibilizado por mais de duas vezes 
numa mesma semana sem justificativa previa prestada a CONTRATANTE.

b.

d.

PARAGRAFO UNICO. Alem das observances acima descritas, a CONTRATADA devera atentar- 
se as seguintes observances complementares:

i. Os itens disponibilizados pela CONTRATADA para fins de composinao do cardapio poderao, 
por avalianao do Gestor do Contrato, ser retirados de cardapios posteriores a partir da 
avalianao de que o item nao e agradavel a maioria dos comensais;

ii. um item nao podera ser substitmdo por outro, as pornoes devem obedecer ao quadro de 
composinao de cardapio;

iii. deve-se disponibilizar preparanoes liquidas sem adinao de anucar para serem usadas com ou 
sem adonante, a criterio do comensal;

iv. em complementanao ao cardapio, deverao ser oferecidos, em quantidade suficiente para 
atendimento aos comensais e dispostos em local especffico do refeitorio, os seguintes itens: a) 
sal iodado; b) palitos; c) molho de pimenta; d) guardanapos de papel; e) farinha de mandioca 
devidamente acondicionada em farinheira; f) azeite de oliva, acondicionado em lata/vidro 
apropriado; g) vinagre, acondicionado em plastico/vidro apropriado; h) anucar; i) adonante;

CLAUSULA OITAVA - FORMA E CONDIQOES DE FORNECIMENTO DE REFEIQOES

I. A distribuinao das refeinoes acontecera no refeitorio do RU, respeitando-se a especificanao 
de cardapio e demais criterios estabelecidos neste Termo de Referencia

II. Cabe a CONTRATADA fornecer os equipamentos, utensflios e mobiliarios indispensaveis ao 
pleno funcionamento do RU;

Inexigibilidade n-093/2019
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III. As refe^oes deverao ser preparadas na area de produpao do RU, sob a orientagao e 
supervisao de um nutricionista_ de responsabilidade da CONTRATADA, que devera atuar de 
acordo com o que preconiza a legislagao vigente de alimentos, Normas de Boas Praticas de 
Fabrica^ao e Manipula9ao de Alimentos, estabelecida pela Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (ANVISA) e demais orgaos competentes, com acompanhamento sob a 
responsabilidade de servidores da CONTRATANTE, especificamente designados para a 
fiscalizapao, sendo garantido a estes livre acesso a area de produpao e demais dependencias 
do RU durante o horario de funcionamento;

a. O acompanhamento da preparapao das refeipoes visa contribuir para a garantia e 
preservapao da qualidade, higiene e seguranpa alimentar; utilizapao do RU como espapo 
para aprendizado pratico; cooperapao tecnica com a CONTRATADA com sugestoes de 
inovapoes para o cardapio, formas de apresentapao e logfstica operacional;

b. As refeipoes serao servidas em bandeja em apo inoxidavel com subdivisoes e/ou pratos 
de apo, porcelana ou vidro (assegurada a integridade do material), acompanhado de 
talheres de apo inoxidavel;

IV. A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, efetuar, contratar terceiros ou, ainda, acionar 
orgao publico de controle sanitario para que fapa, a sua ordem, recolhimento de amostras dos 
alimentos servidos no RU, para analise laboratorial e tecnica, visando verificar o atendimento 
aos padroes rmnimos de qualidade e higiene exigidos. Cabera a CONTRATADA fornecer, 
gratuitamente, as porpdes recolhidas e permitir o livre acesso as pessoas designadas para tal 
fim;

V. O fomecimento de refeipoes, incluindo sobremesas e bebidas, deve ser executado 
diretamente por funcionarios da CONTRATADA, observadas a qualidade e a quantidade por 
usuario, estabelecidas para cada tipo de refeipao, conforme cardapio descrito no subitem 
“Padrao de Refeipoes”;

VI. Na preparapao de bebidas no RU, a CONTRATADA devera utilizar agua potavel, filtrada, 
para preparapao de sucos, cafes, chas, ou qualquer outra bebida, mediante controle de 
potabilidade empregando a Portaria n° 2.914/2011 do Ministerio da Saude;

VII. Todos os fornecedores de generos alimenticios contratados pela CONTRATADA deverao 
obedecer aos criterios higienico-sanitarios estabelecidos pela ANVISA, ficando a 
CONTRATADA encarregada de realizar visitas tecnicas a empresa fomecedora, bem como 
exigir-lhe que cumpra as Normas de Boas Praticas de Fabricapao e Manipulapao de 
Alimentos.

CLAUSULA NONA - OBRIGAgOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, alem das determinapoes contidas no Termo de Referencia do instrumento 
convocatorio, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

Inexigibilidade n-093/2019
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I. designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela 
perfeita execugao dos services, inclusive para atendimento de emergencia;

II. designar de sua estrutura administrativa, dentre os que permaneqam no local do trabalho, 
um funcionario que sera o responsavel pelo bom andamento dos serviqos e que possa 
tomar as providencias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

III. atribuir a Gerencia e/ou a Nutricionista do RU as seguintes tarefas: coordenar, comandar e 
fiscalizar o bom andamento dos servi90s, cuidar da disciplina, controlar a frequencia, a 
apresenta5ao pessoal dos funcionarios, fiscalizar o uso dos equipamentos, bem como estar

. sempre em contato com a Fiscaliza^ao do Contrato;

IV. man ter em seu quadro de pessoal um numero suficiente de profissionais capacitados 
(nutricionista, cozinheiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de servigos gerais e limpeza, 
gerente, etc.) para atender aos servigos, sem interrupgoes, seja por motive de ferias, 
licenga, falta ao servigo, demissao de funcionarios ou por qualquer outra razao, devendo a 
CONTRATADA acatar a sugestao da CONTRATANTE quando esta constatar que o 
quantitativo de pessoal estiver insuficiente para o bom andamento dos servigos;

V. executar os servigos objeto deste contrato de acordo com as especificagoes tecnicas 
constantes do instrumento convocatorio e do presente contrato, nos locais, dias, turnos e 
horarios determinados;

VI. manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, diregao e recursos humanos 
para execugao completa e eficiente dos servigos objeto deste contrato;

VII garantir a elaboragao e efetiva implementagao do Programa de Controle Medico de Saude 
Ocupacional - PCMSO, bem como zelar pela sua eficacia. Este controle deve ser realizado 
por um medico especializado em medicina do trabalho, devendo incluir a realizagao 
obrigatoria dos exames medicos: admissional, periodico, de retomo ao trabalho, de 
mudanga de fungao e demissional, conforme Resolugao ANVISA RDC 216 de 15 de 
setembro de 2004 e Portaria Ministerio da Saude - Secretaria de Vigilancia Sanitaria n. 
326/1997;

VIII garantir que o manipulador de alimentos seja submetido, alem dos exames laboratoriais 
exigidos pelo PCMSO, aos seguintes exames: hemograma, coprocultura e 
coproparasitologico; conforme Resolugao ANVISA RDC 216 de 15 de setembro de 2004 
e Portaria Ministerio da Saude - Secretaria de Vigilancia Sanitaria n. 326/1997;

IX. zelar pela boa e completa execugao dos servigos contratados e facilitar, por todos os meios 
ao seu alcance, a ampla agao fiscalizadora dos prepostos designados pela 
CONTRATANTE, atendendo prontamente as observagSes e exigencias que Ihe forem 
solicitadas;

X. comunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento 
dos servigos;

XI. atender com presteza as reclamagoes sobre a qualidade dos servigos executados, 
providenciando sua imediata corregao, sem onus para a CONTRATANTE;
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XII. respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho, 
disciplina e denials regulamentos vigentes na CONTRATANTE, bem como atentar para 
as regras de cortesia no local onde serao executados os servigos;

XIII. substituir, imediatamente, qualquer urn de seus funcionarios ou preposto que contrarie a 
boa ordem do funcionamento do RU

XIV. fornecer a CONTRATANTE a relagao dos profissionais contratados responsaveis pela 
execugao dos servigos com a respectiva especializagao, imediatamente apos o im'cio da 
vigencia do contrato, informando a fiscalizagao qualquer alteragao nessa relagao;

XV. assumir todas as despesas decorrentes da contratagao de funcionarios utilizados na 
execugao do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade todo o onus financeiro 
decorrente de salaries, encargos e seguros de acidentes de trabalho, indenizagoes e outras 
despesas que venham a ser exigidas pelos orgaos competentes;

XVI. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagoes sociais e 
trabalhista previstos na legislagao pertinente, obrigando-se a salda-los na epoca propria, 
vez que os seus funcionarios nao manterao nenhum vinculo empregaticio com a 
CONTRATANTE;

XVII. entregar mensalmente, e sempre que solicitado, a CONTRATANTE, a comprovagao de 
recolhimento do INSS e do FGTS de todos os funcionarios envolvidos nesta contratagao;

XVIII. assumir a responsabilidade por todas as providencias e obrigagoes estabelecidas na 
legislagao especrfica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrencia da especie, os seus 
funcionarios forem vftimas no desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda 
que acontecido em dependencia da CONTRATANTE;

XIX. assumir todos os encargos de possfvel demanda trabalhista, cfvel ou penal, relacionadas a 
prestagao dos servigos, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou 
continencia;

XX. garantir o Atestado de Saude Ocupacional (ASO) ou carteira de saiide de todos os 
funcionarios antes do infeio das atividades nas dependencias do RU. Permitir a entrada, 
nas areas de preparagao e fomecimento de refeigoes, exclusivamente dos funcionarios 
devidamente uniformizados e portadores de ASO atualizado;

XXL entregar aos responsaveis pela fiscalizagao do contrato e manter, em local visivel nas 
dependencias do RU, copia da relagao nominal e ASO dos funcionarios que executarao os 
servigos de que trata o objeto deste edital, devidamente atualizado;

XXII. fornecer todo o Equipamento de Protegao Individual (EPI) e de Protegao Coletiva (EPC), 
oferecer treinamentos especfficos e assegurar o uso por seus funcionarios;

XXIII. manter o seu pessoal devida e completamente uniformizado e identificado nas 
dependencias do RU, incluindo os seguintes itens basicos: cracha, calgados fechados, 
calgas, camisas, protegao para cabelos (toucas), luvas para o prepare dos alimentos e 
outros itens que se fizerem necessarios a seguranga dos funcionarios.
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XXIV. reparar, repor ou restituir, nas mesmas condigoes e especificagdes, dentro do prazo que for 
determinado pela CONTRATANTE, os equipamentos e moveis recebidos para uso nos 
servigos, conforme Anexo IV;

XXV. arcar com todo e qualquer dano ou prejulzo de qualquer natureza causado a 
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqtiencia de erros, impencia 
propria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o 
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagao ou interrupgao dos servigos 
contratados, exceto quando isto ocorrer por exigencia da CONTRATANTE ou ainda por 
caso fortuito ou forga maior, circunstancias que deverao ser comunicadas no prazo de 48 
(quarenta e oito) boras apos a sua ocorrencia;

XXVI. manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes 
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas no processo de 
Inexigibilidade, inclusive de apresentar, ao setor de liberagao de faturas e como condigao 
de pagamento, os documentos necessarios;

XXVII. providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as repartigoes 
competentes, necessarios a execugao dos servigos;

XXVIII efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a 
. incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execugao do objeto do presente contrato;

XXIX. adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatorio e pelos quais se obriga, 
visando a perfeita execugao deste contrato;

XXX. emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagao;

XXXI. observar a legislagao federal, estadual e municipal relativa ao objeto do contrato;

XXXII. executar os servigos sem solugao de continuidade durante todo o prazo da vigencia do 
contrato.

XXXIII disponibilizar a CONTRATANTE contatos para eventuais emergencias;

XXXIV organizar as filas dos caixas e de acesso aos refeitorios, prezando pelo atendimento agil e 
. de qualidade;

XXXV. entregar o cardapio semanal para exame e aprovagao da CONTRATANTE com, no 
mmimo, 5 (cinco) dias de antecedencia da data programada;

XXXVI alteragoes no cardapio deverao ser comunicadas a CONTRATANTE no prazo mmimo de 
. 48 (quarenta e oito) boras de antecedencia salvo em caso fortuito quando a 

CONTRATANTE devera ser comunicada da ocorrencia do fato;

XXXVI fixar o cardapio semanal, em tamanho e local visfvel, na entrada do RU;
I.

i
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XXXVI garantir a qualidade da refeigao durante todo o periodo de vigencia do contrato;
II.

XXXIX prezar pelos princfpios da alimentai^ao saudavel, evitando alimentos com excessiva 
. quantidade de gordura, sal, aijucar, conservantes e condimentos;

XL. preparar as refe^oes atendendo as exigencias de qualidade, higiene e tecnicas culinarias, 
conforme a legisla9ao vigente;

XLI. servir somente refei9oes preparadas exclusivamente na area de produ9ao do RU da 
CONTRATANTE;

XLII. afixar, em tamanho e local visfveis nas dependencias do RU (proximo aos caixas), tabela 
contendo os pre90S das refe^oes apresentados nesta Inexigibilidade;

XLIII. os valores propostos para fornecimento de refe^ao para a comunidade universitaria 
deverao ser mantidos para possiveis fornecimentos de alimenta9ao para convidados ou 
participantes de eventos, contratos e/ou convenios que a CONTRATANTE venha celebrar 
com a CONTRATADA;

XLIV. divulgar os seus servi90s, podendo, para isso, utilizar de identidade visual propria, com 
seu proprio nome e marca que a identifique desvinculada da identidade visual da 
CONTRATANTE;

XLV. providenciar, por sua conta e risco, a conserva9ao das refei95es e os estoques de alimentos 
e de material necessaries a sua atividade normal;

XLVI. descartar os alimentos constantes do cardapio do dia, considerados improprios para o 
consume pela CONTRATANTE;

XLVII. coletar, diariamente, amostra de todas as prepara9oes servidas, em recipiente proprio e 
conserva-las, pelo intervale de 72 (setenta e duas) boras, dentro das cond^oes tecnicas 
recomendadas;

XLVIII arcar com a despesa de uso de gas necessario ao funcionamento dos equipamentos do RU, 
. ficando sob sua inteira e exclusiva responsabilidade a seguran9a, o abastecimento e o 

controle do estoque;

XLIX. fazer uso racional de agua e energia, evitando desperdfeios ou mau uso dos sistemas e 
equipamentos, principalmente, quanto ao desligamento de todos ou parte dos aparelhos de 
ar condicionado nos mementos em que nao houver necessidade de uso;

L. zelar pelo sistema de esgotamento hidrossanitario, evitando residues solidos nas 
tubula9oes apropriadas para liquidos;

LI. os serv^os, objeto desta Inexigibilidade, deverao ser executados sob a inteira 
responsabilidade funcional e operacional da CONTRATADA, sobre cujos empregados 
devera manter estrita e exclusiva fiscaliza9ao.
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a CONTRATADA disponibilizara os equipamentos necessarios para o funcionamento dos 
caixas de venda;

responsabilizar-se inteiramente pelo acesso ao RU, pela organizagao das filas e pela 
seguranga interna, cabendo a CONTRATADA tomar as medidas necessarias para o bom 
funcionamento dos servigos;

adquirir, em quantidade suficiente, moveis (mesas, suportes horizontais e verticais, 
cadeiras, etc.), moveis adaptados para cadeirantes, pessoas em sobrepeso, entre outros, 
equipamentos (carros termicos passtrough, camara fria, etc.), utensilios de copa e cozinha 
e os demais itens necessarios ao funcionamento do RU, inclusive os direcionados ao 
tratamento da agua e do lixo;

destinar os equipamentos instalados na area de produgao do RU somente para o prepare de 
refeigoes a serem servidas nas suas dependencias;

disponibilizar em quantidade suficiente aos usuarios do RU, durante o horario das 
refeigoes, de modo a evitar espera na reposigao, todos os utensilios necessarios ao 
funcionamento do servigo (bandejas, pratos, talheres, copos, xfcaras, galheteiro, 
guardanapos, paliteiros, palito e outros), sem prejufzo de outros materiais discriminados 
no Anexo III - Relagao de Utensilios a serem Disponibilizados pela CONTRATADA;

utilizar somente utensilios em ago inoxidavel para retirar as preparagoes de caldeiroes, 
panelas e cubas de distribuigao;

servir as refeigoes em bandeja em ago inoxidavel com subdivisoes e/ou pratos de ago, 
porcelana ou vidro (assegurada a integridade do material), acompanhado de talheres de 
ago inoxidavel;

substituir, periodicamente, bandejas, talheres e outros utensilios utilizados na distribuigao 
das refeigoes, de acordo com o desgaste aparente ou, se necessario, apos vistoria realizada 
pela CONTRATANTE;

responsabilizar-se pela guarda e conservagao de todos os bens destinados a execugao dos 
servigos, sejam os de sua propriedade ou os de propriedade da CONTRATANTE;

assegurar o livre transito dos responsaveis da CONTRATANTE pela fiscalizagao e demais 
autorizados por esta nas dependencias do RU;

apresentar em local visfvel nas dependencias do RU o Alvara da Vigilancia Sanitaria, 
atestando possuir as condigoes exigidas pelo orgao, no prazo maximo de 90 dias a partir 
da data do inicio dos servigos e referente as instalagoes onde a empresa executa suas 
atividades operacionais;

apresentar a CONTRATANTE, quando do inicio das atividades, o Manual de Boas 
Praticas de Fabricagao e os Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) da unidade 
onde a empresa executa suas atividades operacionais, atualizado e personalizado, em 
versao impressa. Esses documentos deverao estar disponiveis para consulta no RU;

LIT

LIII.

LIV.

LV.

LVI.

EVIL

LVIII.

LIX.

LX.

LXI.

EXIT

EXIII.
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LXIV. executar a higieniza^ao de todas as areas que compoem o RU, em conformidade com os 
procedimentos operacionais estabelecidos e manter registros atualizados das rotinas;

LXV. utilizar produtos de limpeza adequados a rotina de higieniza^ao dos serviqos de 
alimentacao, cumprindo o estabelecido na legislapao vigente quanto ao registro dos 
produtos;

LXVI. utilizar produtos de alto poder bactericida e a5ao fungicida, de forma a se obter a ampla 
higieniza5ao do ambiente, dos equipamentos e utensflios de cozinha, bem como das maos 
dos funcionarios que manipulem os alimentos.

LXVII. realizar o controle integrado de vetores e pragas urbanas com o objetivo de impedir a 
atraqao, o acesso, o abrigo e a prolifera^ao dos mesmos, responsabilizando-se pela 
contrataqao de empresa especializada para controle quimico, quando as medidas de 
prevenpao adotadas nao forem eficazes e entregar o certificado a CONTRATANTE

LXVIII. responsabilizar-se pela destina9ao de todos os residues solidos produzidos na atividade;

LXIX. adquirir e manter lixeiras, carrinhos e conteineres apropriados ao acondicionamento e 
retirada dos residues solidos;

LXX. retirar diariamente, quantas vezes for necessario, em horario adequado, os residues solidos 
resultante de suas atividades, devidamente acondicionado em tres tipos de vasilhames 
(organicos, reciclaveis e aterro) em sacos apropriados, que evitem rompimento ao ser 
removido, preenchendo-os somente ate 2/3 de sua capacidade;

LXXI. providenciar, por conta propria, a manuten^o das areas de preparagao e manipulagao dos 
alimentos, salao de refeigoes, mesas (inclusive os suportes horizontais e verticais), 
cadeiras (assento, encosto e suportes), carros termicos e acessorios, portas e pisos, 
mantendo-os rigorosamente limpos e arrumados, providenciando a higienizagao, 
desinfeegao das areas e instalagoes utilizadas, independentemente dos servigos realizados 
pela CONTRATANTE, nao podendo utilizar produto quimico nocivo ao ser humano, 
preservando os alimentos de qualquer contaminagao;

LXXII. capacitar periodicamente os manipuladores de alimentos em cursos de higiene pessoal, de 
manipulagao higienica dos alimentos e de doengas transmitidas por alimentos, 
comprovando a participagao mediante documentagao;

LXXIII. participar, quando solicitada, do trabalho de formagao quanto a manipulagao e pratica de 
gestao de residues solidos promovido pela CONTRATANTE;

LXXIV. participar de outros processos de formagao promovidos pela CONTRATANTE e/ou 
parceiros a que for convocada, especialmente os que visem o fortalecimento das boas 
praticas de fabricagao e controle de qualidade de alimentos;

LXXV. responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, ou em consequencia de erros, impericia propria, 
praticados por sens funcionarios, prepostos ou fomecedores, quando da execugao dos 
servigos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade junto a CONTRATANTE;
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ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagao ou interrupgao dos 
servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por determinagao da CONTRATANTE 
ou ainda por caso fortuito ou forga maior;

exigir que fornecedores, entregadores, vendedores ou qualquer outra pessoa estranha ao 
contrato tenha acesso as instalagoes em uso pela CONTRATADA somente pela entrada de 
recebimento de mercadorias;

efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a 
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execugao do objeto do presente contrato, 
assumindo a responsabilidade por encargos fiscals e comerciais resultantes da execugao do 
servigo, bem como observar e respeitar as Legislagoes Federal, Estadual e Municipal, 
relativas aos servigos prestados;

nao cobrar nem permitir cobranga de taxas, gorjetas ou similares;

LXXX. cumprir determinagao formal ou instrugoes complementares emitidas pela 
CONTRATANTE, respeitadas as demais clausulas do presente instrumento.

PARAGRAFO UNICO. Alem das determinacoes acima descritas, a CONTRATADA devera 
atender as seguintes obrigagoes especfficas:

a) observar a determinagao do art. 429 do Decreto-Lei ne 5.452, de 1- de maio de 1943 
(Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo Decreto n~ 5.598, de 1Q de 
dezembro de 2005;

b) recrutar, preferencialmente, para a contratagao de aprendizes determinada pelo art. 429 da 
CLT, os estudantes indicados nos incisos I e II do art. 9~ da Lei estadual n- 13.459, de 10 
dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto estadual nQ 16.761, de 07 de junho de 2016, 
no percentual mmimo de 20% (vinte por cento) do quadro de aprendizes da CONTRATADA;

c) apresentar ao fiscal ou responsavel pela gestao e acompanhamento do contrato, no prazo de 
ate 05 (cinco) dias uteis contado do imcio efetivo da execugao do servigo, a lista completa 
dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de dados de que trata o Decreto 
estadual nQ 16.761/16, devendo justificar, perante o CONTRATANTE, a eventual 
impossibilidade de seu cumprimento.

LXXVI.

LXXVII.

LXXVIII

LXXIX.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAgOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE, alem das obrigagoes contidas neste contrato por determinagao legal, obriga-se
a:

I. fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao cumprimento do contrato no 
prazo maximo de 10 (dez) dias da assinatura;

II. realizar o pagamento pela execugao do objeto contratual;
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III. proceder a publicasao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na 
imprensa oficial, condi?ao indispensavel para sua validade e eficacia, no prazo de 10 (dez) 
dias corridos da sua assinatura;

IV. fiscalizar administrativamente o cumprimento do contrato;

exigir pontualidade no cumprimento dos horarios estabelecidos;

encaminhar para os setores responsaveis as necessidades de execu^ao de service no 
RU, de responsabilidade da CONTRATANTE, e efetuar acompanhamento;

relatar a autoridade competente as' ocorrencias que exijam providencias de 
responsabilidade de instituicoes externas a UEFS;

encaminhar para a Comissao Processante da Instituiqao, documento que relacione as 
. ocorrencias que impliquem em sanqoes a serem aplicadas;

proper aplicaqao de penalidades;
permitir o livre acesso dos funcionarios da CONTRATADA ao local dos serviqos, 

respeitadas as normas internas de seguran9a e conduta da CONTRATANTE;

XI. disponibilizar a CONTRATADA lista contendo todos os moveis e equipamentos cedidos pela 
CONTRATANTE e que comporao as instalacoes do restaurante, conforme Anexo IV;

XII. responsabilizar-se pela coleta e analise microbiologica em amostra da agua, por periodo 
semestral, sem prejmzo de iniciativas da CONTRATADA

XIII responsabilizar-se pela manutencao na infraestrutura do predio quando se tratar, 
. comprovadamente, de problema advindo de vfcio de construqao e nao causado pelo uso do

espaqo pela CONTRATADA;

XIV divulgar, por meio eletronico, o cardapio semanal;

V.

VI.

VII.

VIII

IX.
X.

XV. comunicar a CONTRATADA, com antecedencia minima de 36 (trinta e seis) boras, possfvel 
alteraqao no horario estabelecido para servir as refeiqoes, mediante offcio;

XVI a CONTRATANTE fica desobrigada a comunicar alteraqoes de horarios estabelecidos para 
. servir as refeiqoes, quando da ocorrencia de fatos imprevistos;

XVI disponibilizar formularies de sugestao para que os usuarios do serviqo possam opinar, 
I. reclamar e/ou sugerir acerca dos services prestados no RU;

XVI prestar as informaqoes e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados 
II. pela CONTRATADA nos prazos estipulados em cada demanda;

XIX cumprir e fazer cumprir as clausulas contratuais.
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CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA
RECEBIMENTO DO OBJETO
Competira a CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execugao do contrato, na forma do
art. 154 da Lei estadual n2 9.433/05, ficando esclarecido que a agao ou omissao, total ou parcial da
fiscalizagao nao eximira a CONTRATADA da total responsabilidade pela execugao do contrato.

§12 O adimplemento da obrigagao contratual por parte da CONTRATADA ocorrera com a efetiva 
prestagao do servigo, a realizagao da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como 
qualquer outro evento contratual cuja ocorrencia esteja vinculada a emissao de documento de 
cobranga, nos termos do art. 82, inc. XXXIV, da Lei estadual n-9.433/05.

§2- Cumprida a obrigagao pela CONTRATADA, cabera a CONTRATANTE proceder ao 
recebimento do objeto, a fim de aferir os servigos ou fornecimentos efetuados, para efeito de 
emissao da habilitagao de pagamento, conforme o art. 154, inc. V, e art. 155, inc. V, da Lei 
estadual n2 9.433/05.

§32 O recebimento do objeto se dara segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual n- 9.433/05, 
observando-se os seguintes prazos, se outros nao houverem sido fixados no Termo de 
Referencia:

I. se a verificagao da conformidade do objeto com a especificagao, bem assim do 
cumprimento das obrigagoes acessdrias puder ser realizada de imediato, sera procedido de 
logo o recebimento definitivo;

II. quando, em razao da natureza, do volume, da extensao, da quantidade ou da 
complexidade do objeto, nao for possivel proceder-se a verificagao imediata de 
conformidade, sera feito o recebimento provisorio, devendo ser procedido ao recebimento 
definitivo no prazo de 15 (quinze) dias.

§42 0 recebimento definitivo de obras, compras ou servigos, cujo valor do objeto seja superior ao 
limite estabelecido para a modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissao de, no 
mmimo, 03 (tres) membros.

§52 Tratando-se de equipamentos de grande vulto, o recebimento definitivo far-se-a mediante 
termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo.

§62 Esgotado o prazo total para conclusao do recebimento definitivo sem qualquer manifestagao do 
orgao ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-a definitivamente aceito o objeto 
contratual, para todos os efeitos.

§72 Com a conclusao da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estara habilitada a 
apresentar as nota(s) fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.

§82 A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento em 
desacordo com as condigoes pactuadas.

FISCALIZACAO DO CONTRATO E
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§9- O recebimento provisorio ou definitive nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
seguran^a da obra ou do servigo, nem a etico-profissional pela perfeita execugao do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, consoante o ait. 165 da Lei estadual 
n-9.433/05.

Fica indicada como a area responsavel pela gestao do contrato: Pro-Reitoria de Politicas 
Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE);

Fica indicada como gestor deste Contrato a servidora: Sandra Nivia Soares de 
Oliveira, matrfcula: 74.361.070-2;
Fica indicada como fiscal deste Contrato a servidora: Renata Dias Souza matrfcula: 
71.421.533-9.

§11 A CONTRATANTE podera realizar vistoria do espago onde sera prestado o servigo para 
avaliagao das condigoes de infraestrutura;

§12 A CONTRATANTE disponibilizara nutricionista na Comissao Fiscalizadora com as seguintes 
atribuigoes:

I. aprovar e observar se os cardapios estao sendo cumpridos;

II. fazer vistorias periodicas no local de prepare e onde sao servidas as refeigoes objetivando 
a fiscalizagao e a aplicagao das boas praticas de fabricagao dos alimentos;

III. verificar a qualidade dos produtos utilizados e fomecidos;

IV receber e examinar as crfticas, sugestoes e reclamagoes dos usuarios e providenciar agoes 
. no que tange as suas atribuigoes profissionais e dentro das possibilidades institucionais;

V. manter contato frequente com a nutricionista da CONTRATADA;

VI emitir relatorios pertinentes as inconformidades verificadas no servigo em relagao as boas 
. praticas de fabricagao.

§8°

§9°

§10

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos a CONTRATADA serao efetuados atraves de ordem bancaria ou credito
em conta corrente, no prazo nao superior a 08 (oito) dias uteis, contados da data da apresentagao da
fatura, apos conclmdo o recebimento definitive, em consonancia com o disposto no art. 62, §5°; art.
8-, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei estadual n2 9.433/05.

§1- A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) somente devera(ao) ser apresentada(s) para pagamento apos a 
conclusao da etapa do recebimento definitive, indicative da satisfagao pela CONTRATADA de 
todas as obrigagoes pertinentes ao objeto contratado.

§2- Ainda que a nota fiscal/fatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento 
definitive, o prazo para pagamento somente fluira apos o efetivo atesto do recebimento 
definitivo.

§3- A CONTRATANTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos no 
cumprimento da obrigagao, com base no valor do prego vigente.
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§4- A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) devera(ao) atender as exigencias legais pertinentes aos tributes 
e encargos relacionados com a obriga^ao e, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual 
n2 9.433/05, o processo de pagamento devera ser instruido com a prova da manutengao das 
condigoes de habilitagao e qualificagao estabelecidas no processo de Inexigibilidade, 
considerando-se como marco final a data de conclusao da etapa do recebimento definitive, cuja 
demonstragao podera ser aferida mediante consulta ao Registro Cadastral on a sites oficiais.

§52 Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentagao 
da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda, de circunstancia 
que impega a liquidagao da despesa, como obrigagoes financeiras pendentes, decorrentes de 
penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus 
para a CONTRATANTE.

§62 As situagoes previstas na legislagao especifica sujeitar-se-ao a emissao de nota fiscal 
eletronica.

§72 A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, 
sera calculada considerando a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento, de 
acordo com a variagao do INPC do IBGE pro rata tempore.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - MANUTENgAO DAS CONDigOES DA PROPOSTA

Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis durante o prazo de 12 meses da data de
apresentagao da proposta.

§12 Apos o prazo de 12 meses a que se refere o caput, a concessao de reajustamento sera feita 
mediante a aplicagao do 1NPC/IBGE, nos termos do inc. XXV do art. 8° da Lei estadual n~ 
9.433/05.

§22 A revisao de pregos, nos termos do inc. XXVI do art. 8s da Lei estadual n~ 9.433/05, dependera 
de requerimento da CONTRATADA quando visar recompor o prego que se tornou insuficiente, 
devendo ser instruido com a documentagao que comprove o desequilfbrio economico- 
financeiro do contrato.

§32 O requerimento de revisao de pregos devera ser formulado pela CONTRATADA no prazo 
maximo de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadencia, em consonancia 
com o art. 211 da Lei m 10.406/02.

§42 A revisao de pregos pode ser instaurada pela CONTRATANTE quando possivel a redugao do 
prego ajustado para compatibiliza-lo ao valor de mercado ou quando houver diminuigao, 
devidamente comprovada, dos pregos dos insumos basicos utilizados no contrato, conforme o 
art. 143, inc. II, alinea “e”, da Lei estadual ir 9.433/05.
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CLAUSULA DECIMA-QUARTA - ALTERAgOES CONTRATUAIS
A prorrogagao, suspensao ou rescisao sujeitar-se-ao as mesmas formalidades exigidas para a 
validade deste contrato.

§1- A admissao da fusao, cisao ou incorporagao da CONTRATADA esta condicionada a 
manuten§ao das conduces de habilitasao e a demonstra^o, perante a CONTRATANTE, da 
inexistencia de comprometimento das conduces originariamente pactuadas para a adequada e 
perfeita execuqao do contrato.

§22 Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples apostila:
I. a simples altera9ao na indicagao dos recursos oi^amentarios ou adicionais custeadores da 

despesa, sem modificagao dos respectivos valores;
II. reajustamento de pregos previsto no edital e neste contrato, bem como as atualizagoes, 

compensagoes ou apenagoes financeiras decorrentes das condigoes de pagamento dos 
mesmos constantes;

III. o empenho de dotagoes orgamentarias suplementares ate o limite do seu valor corrigido.
§32 Somente sera admitida a substituigao de algum membro da equipe tecnica, no curso da 

execugao do contrato, por outro profissional de experiencia equivalente ou superior, 
devidamente comprovada, e desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA INEXECUgAO E RESCISAO
A inexecugao total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisao, com as conseqtiencias contratuais 
e as previstas na Lei estadual n~ 9.433/05.

§1- A rescisao podera ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos 
enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei estadual n- 9.433/05.

§2- Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos I e XVI a XX do art. 167 da Lei estadual n~ 
9.433/05, sem que haja culpa do contratado, sera este ressarcido dos prejufzos regularmente 
comprovados que houver sofrido, na forma do §2- do art. 168 do mesmo diploma.

§3- Alem dos motives previsto em lei, a rescisao do Contrato ocorrera de pleno direito e 
independente de interpelagao judicial ou extrajudicial quando da ocorrencia de quaisquer das 
hipoteses:

I. A CONTRATADA pedir falencia ou concordata, liquidagao judicial ou extrajudicial;
II. A CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o servigo contratado;

III. 0 acumulo de multas for superior ao valor das garantias institufdas;
A CONTRATADA reincidir em faltas graves punidas anteriormente com multa ou faltas 
cometidas por caracterizada ma fe;IV.
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Quando a CONTRATADA utilizar o Termo como caugao, sem previa e expressa anuencia da 
CONTRATANTE;

VI. Se verificada a inexecugao total ou parcial dos servigos;

O nao cumprimento das obrigagoes trabalhistas e sociais, principalmente o nao pagamento de 
sen pessoal, ou a reiterada impontualidade no cumprimento dessas obrigagoes;

Execugao dos servigos com manifestada impericia tecnica ou execugao negligente 
comprovada pela fiscalizagao da CONTRATANTE;

IX. Nos demais casos previstos em Lei.

V.

VII.

VIII.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - PENALIDADES

Constituem illcitos administrativos as condutas previstas nos arts. 184, 185 e 199 da Lei estadual n- 
9.433/05, sujeitando-se os infratores as cominagoes legais, especialmente as definidas no art. 186 do 
mesmo diploma, garantida a previa e ampla defesa em processo administrative.

Para a aplicagao das penalidades serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os 
prejmzos dela advindos para a Administragao Publica e a reincidencia na pratica do ato, 
observando-se os criterios de dosimetria estabelecidos pelo Decreto estadual n- 13.967/12.

Serao punidos com a pena de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administragao, enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja 
promovida a reabilitagao perante a autoridade competente para aplicar a punigao, os que 
incorram nos illcitos previstos nos incisos 1 a V do art. 184, nos incisos II, III e V do art. 185 
e no art. 199 da Lei estadual n~ 9.433/05.

Serao punidos com a pena de suspensao temporaria do direito de cadastral* e licitar e 
impedimento de contratar com a Administragao os que incorram nos illcitos previstos nos 
incisos VI e VII do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VII do art. 185 da Lei estadual n- 
9.433/05.

A CONTRATADA sera descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razao 
da ocorrencia das faltas previstas na Lei estadual n- 9.433/05, deixar de satisfazer as 
exigencias relativas a habilitagao juridica, qualificagao tecnica, qualificagao economico- 
financeira, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitara 
a CONTRATADA a multa de mora, na forma prevista na clausula seguinte, que sera 
graduada de acordo com a gravidade da infragao, observado o disposto na Lei estadual n- 
9.433/05 e no Decreto estadual n2 13.967/12.

Para a aplicagao das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejmzos dela advindos para a Administragao Publica e a reincidencia na pratica do 
ato; J

n-

§2~

§3°

§42

§5°

§6~

Inexigibilidade nr093/2019



< > • >

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS 
Autorizada pelo Decreto Federal n" 77.496 de 27/04/76 

Reconhecida pela Portaria Ministerial n° 874/86 de 19/12/86 
GERENCIA DE APOIO A CONTRATOS E CONVENIOS - GACC

§7- Serao aplicadas a CONTRATADA as seguintes cominapoes, sem prejufzo de outras san^oes 
legais e regulamentares cabiveis:

I. Advertencia, por escrito, na primeira infragao as condigoes estipuladas no contrato;

n. Em caso de reincidencia das situagoes previstas para a primeira infragao, sera aplicada 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal pactuado;

A persistencia no cometimento das infragoes previstas neste Contrato podera, a criterio da 
CONTRATANTE, resultar:

I. Nas sangoes de advertencia e multa juntamente com as sangoes de rescisao, suspensao 
temporaria ou impedimento, facultada a defesa previa da CONTRATADA, no respectivo 
processo, no prazo legal;

O atraso do pagamento do prego especffico mensal e dos demais encargos, apos 30 (trinta) 
dias da data aprazada para o pagamento, ensejara o encaminhamento da documentagao de 
cobranga a area juridica da CONTRATANTE para a adogao das medidas legais e 
regulamentares aplicaveis a especie;

§10- As sangoes previstas em Lei poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais 
que, em razao dos contratos:
I. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributes; e,

II. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da Inexigibilidade.

§8-

§9-

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - SAN^AO DE MULTA
A pena de multa sera aplicada em fungao de inexecugao contratual, inclusive por atraso 
injustificado na execugao do contrato, sem prejufzo da rescisao unilateral do contrato, a qualquer 
tempo, e a aplicagao das demais sangoes previstas na Lei estadual n- 9.433/05.

§1- Quanto a obrigagao principal, sera observado o que se segue:
Em caso de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, sera aplicada multa no 
percentual 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato;

II. Em caso de descumprimento total da obrigagao principal, sera aplicada multa no 
percentual 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

III. Caso o cumprimento da obrigagao principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera 
aplicado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto e, sobre a 
diferenga entre o valor global do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do 
servigo ja realizado.

I.
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IV. O atraso no cumprimento da obrigagao principal ensejara a aplicagao de multa no 
percentual de 0,3% (ties decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, e de 
0,7% (sete decimos por cento) por cada dia subseqtiente ao trigesimo, calculados sobre o 
valor da parcela do fornecimento on do servigo em mora;

V. Pelo atraso no pagamento do valor devido pelo uso do espago publico, a CONTRATADA 
pagara a multa de 2% (dois por cento) ao mes, corregao monetaria e juros de mora a razao 
de 1% (urn por cento) ao mes, independente de outras cominagoes legais. A multa 
estabelecida incidira sobre o valor corrigido; Na hipotese do item anterior, se a multa 
moratoria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, devera, 
salvo justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do 
objeto, sem prejuizo da aplicagao das demais sangoes previstas na lei.

§2- Quanto a obrigagao acessoria, assim considerada aquela que coadjuva a principal, sera 
observado o que se segue:

Em caso de descumprimento total da obrigagao acessoria, sera aplicada multa no 
percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor ou custo da obrigagao 
descumprida.

II. Caso o cumprimento da obrigagao acessoria, uma vez iniciado, seja descontinuado, sera 
aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor ou custo da obrigagao 
descumprida.

III. 0 atraso no cumprimento da obrigagao acessoria ensejara a aplicagao de multa no 
percentual de 0,2% (dois decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso, e de 
0,6% (seis decimos por cento) por cada dia subseqtiente ao trigesimo, calculados sobre o 
valor ou custo da obrigagao descumprida.

§32 Se a multa moratoria atingir o patamar de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, 
devera, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada, ser recusado o recebimento do 
objeto, sem prejuizo da aplicagao das demais sangoes previstas em lei.

§4- Na hipotese de o contratado se negar a efetuar o reforgo da caugao, dentro de 10 (dez) dias 
contados da data de sua convocagao, sera aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio 
por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

§5- As multas previstas nesta clausula nao tern carater compensatorio e o seu pagamento nao 
eximira a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragoes 
cometidas.

§6- A multa, aplicada apos regular processo administrative, sera descontada da garantia do 
contratado faltoso.
As multas poderao ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas;

§7- Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alem da perda desta, a CONTRATADA 
respondera pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administragao ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

I.
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§8- Caso nao tenha sido exigida garantia, a Administra^ao se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido a CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura 
imposta.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condi^oes 
estabelecidas no processo referido no preambulo deste instrumento, e sens anexos e na proposta da 
CONTRATADA apresentada.

CLAUSULA DECIMA-NONA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, que prevalecera sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas deste 
contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma na presen?a das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado 
conforme.

Feira de Santana, rOo de^^mfevo de 20 JS.

CONTRATADACONT^ATANTE

Te^eniuliha (nrfme/CPF)C7<Jl TDTestemunha^Soine/CPF)

Dcclaro que o extrato do contrato foi publicado no 
DOE de /___/___.

Declare que a [Autoriza^ao para Presta^ao 
de Services - APS] foi subscrita no dia 

/ /___ .

(nome, cargo e cadastro do declarante)(nome, cargo e cadastro do declarante)
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Orcamenti ria: 11 101. Unidade Gest

mil. oitenta e orto reaiae um centavo) DOTAQAO ORCAMEMTARIA Unidade 
0091 Deslinapao de Recurso: 0108000000 

4 4 90 51 00. Territdrios 7200 DATA DE ASSiNATURA

no anero urnco dosic Conlrato coni espccificapOes

35PAOE: 7531 Nalurcira da Di 
21/11/2019 ASSINATURAS: Secrelaria da EducagAo e Empresa.

contar da data de recebimento da 
na Auiori7a0o de FornooiTienlo de Material - AFM: Ass inalura: 

20/11/2019. N° 102/2019: VYTTRADIAGNOSTICOS IMPORTAt^AO E EXPORTAgAO LTDA PROC 
S6I BA N"073.679@.2018.tKKJ43SS-08; PE N“ 025/2013. OBJETQ; Aqyis^o de eduipemerWos 
laboratOno. dcscmos no
de Fornecinsento de Material - AFM; Valor: RS 50335.00: D.O. 11X14.0001 12.364.212 7867.5700. 
44905200.0114000000 1: Prazo- 35 das contar da data de recebimento da nota dc cmpenho 
conforme constara na Autorcafao de Fomecimento de Material - AFM, Assinatura: 20/11/2019 N® 
103/2019: NOVA TECNICA IND E COM DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA; PROC. 
SEI BA N“ 073.6798.2018 0004355-08; PE N®025/2019. OBJETO: AquisK^o dc equipamentos para 
labqr-atono, desemqs no aneno woo deste conbato coni espociftoag^es cwlantes da Autcrga^o 
de Fomecimemo de Matcnal - AFM; Valor. RS 513.76: D.O. 113040001 12 364.212 7867.5700. 
44SO52OO.QH4COGQ00 1. Prazo: 35 das. contar da dala de recebimento da nota de empenho. 
conforms

SECRETARIA DA EDUCAgAO - SUPROT. REGISTRO DE PRECO 09.009PE121/2018
Precesso SEIn° 011.5577.2019 0069960-91. Fsvorecrdo:Tfanselelrfoa Comer-tial Eleinca Eiceli 
Objeto Aquis>c4o de Alrcate de Crimpagem para aula pratica do Prorates Valor RS 460.00 UO 
11 101-UG0O4C-ProjetoAtividade 2698-Element© deDespesa 33 90 30-Fonte:322

\moo deste Contrato coni, cspeclficagocs constantes da AutonzacOo

Universidade do Estado da Bahia - UNEB

na AstoRzapao de Fomecimento de Matoral - AFM. Assinatura: 20/11/2019 
N» 104/2019: ARA«?A PROLAB PROOUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME. PROC. SEI 
BA N4 073.6798.2018.00043554)6; PE 02572019 O&JETO: Aqus^o de oqurpamcntos 
laborafono. dcscrrtos no aneio unk-a deste Contra’o coni especrftcacocs constantes da AotorrzaipSo 
de Forneamenlo dc Material - AFM; Valor. R$ 4 350.00, D O. 11304CX>01 12 364.212.7867 5700 
449052.00.0114000000.1; Prazo: 35 das. contar da data de tecebimcnto da nota de empenho, con forme 
constara na Autonzarao Oe Fomecm^nto de Materal - AFM: Assinatura: 2D'11/2019 N” 105/2019; 
MARTE EQUIPAME NTOS PARA LA BOR ATORIO LTDA PROC. SEI BAN'073.6798.2018.0004355- 
08; PE N° 025/2019; OBJETO: Aquisfoao deequipamentos para laborafono. descn1os.no ancaro unrco 
desie Contrato coni espocifica<?5os. oonataraes da AutoraaqSo de Fomecamento do Material - AFM ; 
Valor: RS 3.258,00; 0.0. 113C4.000!. 12.364 2127867 5700 44.905200.0114foDC000.1. Prazo:

RESUMO DOS CONTRATOS: N“ 158/2019 - PROCESSO N“ 074.7723 2018.0039411-51; 
CONTRATANTE rUNEB; CONTRATAOA: BebedourosJ ClAComercio e Serves Uda; OBJETO: 
Manutengdo prevenliva e correliva de punffcadores de agua perlencentes ao DCV I/Salvador. 
OISPENSA: nt» 15/2019; VIGENCIA; 12 mesas. VALOR TOTAL RS 7.300.00 DOTACAO 
ORQAMENTARtA: Projeto/Alrvidade: 2443; Forte: 114; Etementode Despesa: 3390 39. DATA 
DA ASSINATURA: 20/11/2019 N* 166;20!9 - PROCESSO N« 074 69S0 2019.0009463-81 
COWTRATANTE: UNEB CONTRATADA: Manana Lopes de Ouerroz; OBJETO: Audrodescntor 
' apoiadota a estudante com deRciencta, para atender ao DEDC Xl/Sertnha; OISPENSA; n“ 
t5S/20t&; VIGENCIA: OSmases; VALOR TOTAI. RS6 000.CK?, DOTACAO ORQAMENTARIA: 
Projefo/Ativtdade 69'0; Fonle It4; Etemento de Despesa 3390 36/3390 47 DATA DA 
ASSINATURA: 13/1172019 35 dias, cortar da data de recebimento da nota de empenho, conforme constara na AMonzarpio do 

Fomrecrmcnto de Material - AFM, Assinatura: 2*11.2019,

RESUMO DO TERMO ADIT1VO U' 227.-2018 • PROCESSO N‘ 074,7726^019.0041710-17; 
CONTRATANTE: ONES; CONTRATADA: AKutMina Servigos de NatafSo e HldrogmlMica Uda; 
CONTRATO N* 19772017 OBJETO Prc/rogaoSo de prazo. VIGENCIA: 12meses VALOR 
TOTAL: RS 9.499,00: DOTACAO ORCAMENTARIA: PrujSto/AlivWade 2443 Forte 114 
Elemerrfo de Despesa. 3390.39.

SECRETARY DA FAZENDA
RESUMO DO 5* TERMO AOITfVO AO CONTRATO SP/PS/DM/48/14 - DAT/METRO 
1,TA-01/13. Z.Contratante: Estado da BahtaSEFAZ; 3.Contra«Bda: DIB SERVigoS 
AUTOMOTIVOS LTDA, 4.OI>jet0 prcalaqSo dc servlgo* de manylon^Jo prcvontr/a e cpnrctiv* 
0 de repara, com rcposicdo dc pccas. acessonos e lubnlicaniGe. em vcicuios automotoros, 
perlencentes ao estado da Bahia a em us© peia DAT/METRO: 5.Regime de Execurjao: 
cmprcrtada por pre?o unrtana. 6.Forma de pagamenlo- no prazo rvSo superior a OS dias. 
contados da data de vQnftcaqSo do adimplemcnto de cada pareola OT.Modalrdade: PrcgAo 
Prosencral n” 015-2014. Proses so Admmislratrvo n * 073 520/2014-4, OS.Adrta; prorroga exccp- 
cianalmente o Centrato original, a partir de 1*122019 ole 09/06-'2020. OS.Assmam: Manoel 
Vitbrio da Stiva Fllho - Secrctario da fiazenda, Uiciane Leahy Barral Doha e Klebcr Lopes Dona 
- Represententes; lO.Oata: 21/11^019.

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS

Resume de Contrato:
Contrato n* 0JS/2019 ■ INEXIGIBHIDAOE rt 09372019 Contratada M A REFEigfiES E 
EVENTOS LTDA; Objeto: Aquisifio de Referees (Cafe da raantli, aln.090 e janlar) a serem 
sstvtcios a esludantes patticipantes do Prograrna de AsstsUrtwa Esludantil aa Universidade 
Estadual de F#lnide Sarilana(PAE/UEFS)oo Reslaurarte Universitario. vaicw RS3 917 789.50, 
Detapao: U.0.11.303. Destlna?ao de Recursos 0.114.000000: Eierr.ento de Despesa: 3390 39. 
PrajtMo/AtSvWade: 12.364.212.6610: Prsze: A w«ar da data de wbiica?8o. ser8 de 12 (daze) 
meses: Regime de Execute Service com empreilada por preqo global. Assinatura 20/11/2019

SECRETARIA DE 1NFRAESTRUTURA
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

RESUMO DO 2' TERMO AD1TIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N*055-CTOe4/2O18 
PROCESSO N.® 0800180033077 TOMA DA DE PR EGOS M 025/2018 CONTRATANTE: 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SE1NFRA CONTRATADA: TEGNOCRET ENSENHARIA 
LTDA-EPP CLAUSUU PRIMEIRA O prazo do Conlralo de Empreitada N” O55-CTO04/2O18 
flea Diorrogado por mais 120 das a pattif do 02/12'20l9. com tormino cm 31/OM020. DATA DA 
ASSINATURA-20/11/2019

RES CONTRATON'044/2019-UESBiTHALASSACONSTRugSESEIREU. Objeto. Pre&ta<pao 
de services pels CONTRATADA para insialagAo de pis© etevado vmliico. com fomecimento de 
tcKio material necessano, para aiencter as demandBa da curs© de Danpa do Campus de JequiS 
da CONTRATAM TE. conforme 0 constant no processo n' 072.4440 2018 0003658-32 (SES-BA) 
Valor global estlmado 37 498,95 (ttirrta 0 sets mil. quatrocenlos e noventa e olio reais e novema 
e tittio eertavas}. Venera 12 (doze! meses Data da as&mawra 13-Tl'20lB

RES CONTRATO N“ 045/2019 - UESB VF ARAUJO CARTUCHOS - ME. Objeto Aquisi^o 
de Material de Consume (Carrmbos). para atender a demands do Campus de Itapetinga da 
CONTRATANTE, conforme 0 cortstante no processo n° 072.4459 2059 0020971-31 (SEi-BA) 
Valor global estimado 3 835,00 (Ires mil. oitoamtos e Irinla e cine© rears) Vigencia 12 (doze) 
m«ses. Dais da asanalura: 18/11/2019 
LUIZ OTAVIO DE MAGALHAES - REITOR

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAqAo DE SERVICOS N*028-CT162-2019/SEINFRA 
PROCESSON 4024 7611 2018 0003058-06 Inexigibriidadc.CONTRATANT6: SECRETARIATE 
INFRAESTRUTURA- SEINFRA ' SIT. CONTRATADA. FUNDAQA.O ESCOLADE &OCIOLOG1A 
E POliTICA DE SAO PAULO OBJETO Contralagao de 02 vagas do curso de MBA PPP E 
CONCESSOeS, POS-GRADUAQAONAMODAUDADE EAD VALOR: RS72 000.00 PRAZO: 12 
mcscs. PROJETO- 7025 NATUREZADA DESPESA: 3.3 90 39 DESTINACAODERECURSOS' 
0125 800099 DATA DA ASS INATURA 21/11/2019

Companhia de Gas da Bahia - BAH1AGAS
Universidade Estadual de Santa Cruz -UESC

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO N“ 3000002277 -ORIGEM: EDITALDE LICITACAO N"00ia’201S - CONTRATANTE: 
COMPAMHIA DE GAS DA BAHIA - BAMIAGAS - CONTRATADA: CONFAB INDUSTRIAL S/A - 
OBJETO: AQUISIOAO DE TUBOS EM A£0 CAR BONO - PRAZO: 12 MESES - VALOR: RS 
23,064.800,00 - DATA; 02/08/18,

R6SUMOS DE CONTRATOS - UESC
N® 099/2019: RESENDE DIAGNOSTIC© EIREU: P«OC. SEI BA N4 073.6798.2018.0004355-08; 
PE N* 025/2019. OBJETO: AquisnpSo tie equipamertos para labcralono, deserrtos no anexo unlco 

Contrato ami, espedfreagdes conraantes da Autonzagfio de Fomecenento de Material - AFM; 
Valor: RS 4099,95, D.O. 11304.0001 12 354 212 7867 5700 44905200 0114CGQOO0 ? Prazo: 
35 das.
Fomecimento de Material - AFM, Assinatura: 20/11,-2019 N» 100/2019: OBJET COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E SERVINGS EIRELI; PROC. SEI BA N4 073.6798.2018,0004355-08: PE N" 
025/2019 OBJETO: Aquisqd© de equrparaentos para laboratciKs. deserttos no 
Contrato coni. especilicapOes constantes da Autcreagao de Fomecimemo de Matenal - AFM; Valor: RS

da d3!a de recebimento da noia de empenho. conforme constara na Airfonzapflo de
RESUMO DE ADITAMENTO

3" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N4 3000001670 - ORIGEM: INEXIGIBILSDAOE N« 
0115/2016 - CONTRATANTE: COMPANHIA DE GAS OA BAHIA - BAHIAGAS - CONTRATADA


