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Reconhecida pel a Port aria Ministerial n" 874/86 de 19/12/86 
GERENCIA DE APOIO A CONTRATOS E CONVENIOS - GACC

CONTRATO N- 015/2019

Modalidade de Licitagao Numero
Concorrencia 001/2019

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

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, CNPJ n- 14.045.546/0001-73, 
situada a Avenida Transnordestina, s/rr - 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 
REFEICOES E EVENTOS LTDA, CNPJ n- 16.444.751/0001-37, Inscri<?ao 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 
Concorrencia n2 001/2019, Processo Administrative UEFS n2 071.3283.2019.0000609-03, 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 altera^oes, bem como pela legislagao especifica, mediante as clausulas e 
conduces a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a concessao remunerada de uso do espa^o do Restaurante 
Universitario (RU), de acordo com as especifica^oes 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.

§i2 A CONCESSION ARIA fica obrigada a aceitar. nas mesmas condi9oes contratuais, acrescimos 
ou supressoes que se fizerem no objeto, de ate 25% do valor inicial atualizado do contrato, na 
forma dos §12 e 22 do art. 143 da Lei estadual n2 9.433/05.
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§2- As supressoes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes.

§3~ E vedada a subcontrata^ao partial do objeto. a associate da CONCESSIONARIA com 
outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial do contrato, nao se responsabilizando a 
CONCEDENTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de vigencia do contrato, a contar de 24 de julho de 2019, 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 prorroga^ao do prazo de vigencia esta condicionada a obtem^ao de pre^os e conduces mais 
vantajosas.

§2fi A prorrogaqao 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.

§3- Durante o prazo de concessao, por interesse publico, a CONCEDENTE podera retomar o 
imovel. objeto do presente contrato. indenizando os prejuizos que, efetivamente possam 
acarretar a CONCESSIONARIA.

CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIA
A garantia contratual sera de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. a qual sera acrescida de 
10% (dez por cento) do valor dos bens transferidos pela CONCEDENTE, podendo recair sobre 
qualquer das modalidades previstas no §1- do art. 136 da Lei estadual n~ 9.433/05.

§1- Sob pena da caracteriza^ao de inadimplemento contratual. a prova da garantia. na hipotese de 
op^ao pela modalidade cau^ao em dinheiro ou tltulos 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 comprova^ao seja feita no prazo maximo de 30 (trinta) dias 
daquela data, sem o que fica vedada, em qualquer caso, a realiza^ao do pagamento.

§2- A garantia respondera pelo inadimplemento das obriga^oes contratuais e pelas multas 
impostas, independentemente de outras cominatpoes legais.
A CONCESSIONARIA ficara obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada.

§3- bem como a atualizar o sen valor nas mesmas conduces do contrato.
§4- No caso de seguro-garantia ou fiai^a bancaria, nao sera admitida a existencia de clausulas que 

restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador.
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§5- A CONCESSIONARY devera atualizar a garantia sempre que houver alteragao contratual, no 
mesmo prazo deferido para a comprova^ao da garantia originaria, visando assegurar a 
cobertura das modificagdes procedidas.

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

§7- A nao substituigao da garantia recusada constitui motive para rescisao do contrato, nos termos 
do art. 167, III, da Lei estadual n- 9.433/05.

CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUgAO
Servigo com empreitada por prego unitario

CLAUSULA QUINTA - DA CONCESSAO DE USO DO ESPAQO PUBLICO

A Concessao de uso do espago publico se estabelecera mediante as seguintes condigoes, conforme
item 2 do termo de referencia:

I. A concessao de uso do RU se dara exclusivamente para a produgao e fornecimento de 
refeigoes para a comunidade universitaria, conforme item 1 do termo de referencia;

II. O espago ffsico a ser concedido localiza-se no Campus da UEFS, Avenida Transnordestina, s/n 
- Novo Horizonte, Feira de Santana - BA e possui uma area de aproximadamente 563m2, com 
capacidade estimada de 240 lugares, conforme projeto constante no Anexo I;

III. A concessao do espago ffsico do RU sera onerosa, pela qual a CONCESSIONARY devera 
pagar a CONCEDENTE o valor mensal fixo de RS 3.500,00 (tres mil e quinhentos reais). O 
valor global anual do contrato de concessao sera de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

a. o pagamento do valor devido pelo uso do espago publico devera ser pago mensalmente, 
ate o quinto dia util do mes subsequente ao mes vencido, conforme procedimento que sera 
indicado pela CONCEDENTE na assinatura do contrato;

b. o pagamento do valor devido pelo uso do espago publico sera corrigido anualmente, 
conforme legislagao em vigor, a partir do Indice Geral de Pregos do Mercado (IGP-M) da 
Fundagao Getulio Vargas (FGV);

IV. A concessao do espago ffsico nao permite a alteragao em sua infraestrutura sent a autorizagao 
previa da CONCEDENTE;

V. Nao sera permitida a utilizagao dos espagos para a produgao de refeigoes por/para outras 
empresas, instituigoes ou para outros fins;
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VI. A ocorrencia de paralisaydes no ambito da UEFS nao constituira motive para alteragao, 
desoneracao ou suspensao das condigoes e obrigagoes estipuladas em contrato, salvo mediante 
solicitagao da CONCESSIONArIA e com a autorizagao da CONCEDENTE, apos a avaliagao 
das condigoes e constatagao da existencia de impedimentos para a plena execugao do objeto. 
Eventuais suspensoes nao farao jus a nenhum tipo de compensagao a CONCESSIONARIA.

CLAUSULA SEXTA - DA PRODUgAO E DO FORNECIMENTO DE REFEigOES

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

Quadro 01, Horarios de funcionamento do RU
CAFE DA MANHA ALMOCODIAS DA SEMANA JANTAR

06:3Oh as 09:00h 11:00h as 14:30h 17:30h as 19:30hDe segunda a sexta
17:30h as 19:00h06:3Oh as 09:00h 1 l:30h as 14:00hAos sabados

Domingos e feriados 07:3Oh as 09:00h 1 l:30h as 13:30h 17:30h as 19:00h

II. As mudangas e ajustes de horarios de funcionamento dependerao da autorizagao previa da 
CONCEDENTE;

III. As refeigoes (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 DLSPONIBILIZADOS

Opgao Ifquida:
Item 1. Cafe (puro ou com leite).
Item 2. Suco (polpa ou fruta 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/Preparagao de farinaceo:
Item 4. Abobora, batata doce, banana da terra, 
inhame, aipim, bolo doce, bolo salgado, 
cuscuz, canjica, lele ou pao de forno (outras 
opgdes poderao compor o item).______
Opgao proteica:
Item 5. Ovo mexido, salsicha, frango, earne.

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

120g do item servido no dia.
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almondega, entre outros.
Item 6, Opgao para vegetarianos.
Item 7. Fruta (maga, banana, manga, 
tangerina, abacaxi, melancia, melao, mamao, 
etc.) _____

Unidade on I40g de parte comestfvel das que 
serao servidas em fatia.

Observagoes relativas ao Quadro 02:
a. A CONCESSIONArIA estara obrigada a oferecer, diariamente, os 7 (sete) itens 
apresentados no Quadro 02;

os comensais terao direito a 5 (cinco) itens (Opgao Ifquida; pao; raiz on preparagao 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. Composigao do almogo

PORQAO A QUE TEM DIREITO O 
COMENSALITENS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Prato principal: 120g (se preparagoes sem osso)
180g (se preparagoes com osso)
2 unidades - 100g cada (se panqueca) 
lOOg (se came mo id a ou almondegas) 
*Comensal opta por uma das duas opgoes da 
rampa (Item 1 ou item 2).
120g preparagao vegetariana (Item 3 opgao 
exclusiva para vegetarianos)

Item I. Opgao de carne bovina, suma, ovina 
ou caprina.
Item 2.Opgao de carne de ave ou de peixe.

Item 3. Preparagao 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 CONCESSIONARIA.

150g

120g (arroz tradicional)Item 5. Arroz (polido, parboilizado) 
preparado de maneiras diversas (simples, a 
grega, com cenoura, com couve folha etc.) a 
criterio da CONCESSIONARIA.
Item 6. Arroz integral, exclusive para 
vegetarianos, preparado de maneiras diversas 
(simples, a grega, com cenoura, com couve 
folha etc.) a criterio da CONCESSIONARIA.

130g (arroz integral)

Guarnigao:
Item 7. Batata gratinada, legumes eozidos.

120g
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farofa (simples, cenoura, banana da terra, 
cuscuz etc.), tabule, macarrao (ao alho e oleo, 
ao sugo), pure (variados). torta salgada 
(variadas).
Item 8. Salada (crua e cozida). 70g crua e IQOg cozida.
Item 9. Suco (polpa ou fruta in natura). 200 ml
Item 10. Fruta (maga, banana, manga, 
tangerina, abacaxi, laranja, melancia, melao, 
mamao, etc.)___________________________

Unidade ou 140g de parte comestfvel da que 
sera servida cm fatia.

Observa^oes relativas ao Quadro 03:
a. A CONCESSIONARIA 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, guarniqao, salada, 
suco e fruta), conforme porqoes discriminadas no Quadro 03
c. a empresa disponibilizara duas opqoes de prato principal para os nao vegetarianos, uma 
op^ao de carne vermelha e uma opqao de came branca e o comensal escolhera uma entre as 
duas opgoes. A opcao 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 subsequente, 
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 CONCEDENTE;
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 carnea acondicionada em envoltorios/tripas, naturais ou artificiais);
h. dois dos itens de prato principal (preparagao vegetariana e, preferencialmente, o item 2) e 
demais itens deverao ser disponibilizados pela empresa CONCESSIONARIA ate a conclusao 
do horario previsto para o atendimento.

d.

COMPOSIQAO DO JANTAR 
Quadro 04. Composigao do jantar

PORQAO A QUE TEM DIREITO O 
COMENSALITENS A SEREM DISPONIBILIZADOS

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

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

Item 5. Sopa padrao.
Item 6. Sopa vegetariana. 400 ml

Op^ao proteica:
Item 7. Ovo mexido, salsicha, frango, came, 
almondega, entre outros.
Item 8. Prepara^ao para vegetarianos._______

120g do item servido no dia.

Observa^oes relativas ao Quadro 04:
a. A CONCESSIONArIA/CONTRATADA estara obrigada a oferecer, diariamente, os 8 
(oito) itens apresentados no Quadro 04;

os comensais terao direito a 5 (cinco) itens: (Op9ao liquida; pao; raiz ou preparagao 
de farinaceo, conforme o que for oferecido no dia; sopa e opgao proteica), conforme porgoes 
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 CONCEDENTE.

b.

d.

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

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

ii. um item nao podera ser substituido por outro, as porgoes devem obedecer ao quadro de 
composigao de cardapio;

iii. deve-se disponibilizar preparagoes liquidas sem adigao de agucar para serem usadas com ou 
sem adogante, a criterio do comensal;

iv. em complementagao ao cardapio, deverao ser oferecidos, em quantidade suficiente para 
atendimento aos comensais e dispostos em local especifico do refeitorio, os seguintes itens: a) 
sal iodado; b) palitos; c) rnolho 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) agucar; i) adogante;
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CLAUSULA SETIMA - FORMA E CONDigOES DE FORNECIMENTO DE REFEigOES
I. A distribuigao das refeigoes acontecera no refeitorio do RU, respeitando-se a especificagao 

de cardapio e demais criterios estabelecidos neste Termo de Referencia
IT. Cabe a CONCESSTONArIA fornecer os equipamentos, utensflios e mobiliarios 

indispensaveis ao pleno funcionamento do RU;

III. O referido funcionamento devera acontecer ate o 30° (trigesimo) dia da data da 
disponibilizagao do espago pela CONCEDENTE

a- A data de previsao da referida disponibilizagao do espago do RU e 27/07/2019. Esta data 
podera ser antecipada ou postergada, a criterio da CONCEDENTE, comunicando a 
CONCESSTONARIA previamente.

IV. As refeigoes devcrao ser preparadas na area de produgao do RU, sob a orientagao e 
supervisao de um nutricionista de responsabilidade da CONCESSIONARIA, que devera 
atuar de acordo com o que preconiza a legislagao vigente de alimentos, Normas de Boas 
Praticas de Fabricagao e Manipulagao de Alimentos, estabelecida pela Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (ANVISA) e demais orgaos competentes, com acompanhamento sob a 
responsabilidade de servidores da CONCEDENTE, especificamente designados para a 
fiscalizagao, sendo garantido a estes livre acesso a area de produgao e demais dependencias 
do RU durante o horario de funcionamento;

a. O acompanhamento da preparagao das refeigoes visa contribuir para a garantia e 
preservagao da qualidade, higiene e seguranga alimentar; utilizagao do RU como espago 
para aprendizado pratico; cooperagao teenica com a CONCESSIONARIA com sugestoes 
de inovagbes para o cardapio, formas de apresentagao e logistica operacional;

b. As refeigoes serao servidas 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;

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

VI. O fornecimento de refeigoes, incluindo sobremesas e bebidas, deve ser executado 
diretamente por funcionarios da CONCESSIONARIA, observadas a qualidade e a quantidade 
por usuario, estabelecidas para cada tipo de refeigao, conforme cardapio descrito no subitem 
“Padrao de Refeigoes”;

VII. Na preparagao de bebidas no RU, a CONCESSIONARIA devera utilizar agua potavel, 
filtrada, para preparagao de sucos, cafes, chas, ou qualquer outra bebida, mediante controle 
de potabilidade empregando a Portaria n° 2.914/2011 do Ministerio da Saiide;
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VIII. Todos os fornecedores de generos alimentfcios contratados pela CONCESSIONARIA 
deverao obedecer aos criterios higienico-sanitarios estabelecidos pela ANVISA, ficando a 
CONCESSIONARIA encarregada de realizar visitas tecnicas a empresa fornecedora, bem 
como exigir-lhe que cumpra as Normas de Boas Praticas de Fabrica^ao e Manipulagao de 
Alimentos.

CLAUSULA OITAVA - PRE^O
A CONCESSIONARIA prestara os servigos mediante os valores abaixo especificados:

LOTE UNICO
QuantitativoITEM Descrigao PRE^O

MENSAL
PRE^O
TOTAL

R$ 3.500,00Concessao de uso do espaqo do 
Restaurante Universitario (RU)

R$ 42.000,00121

R$ 3.500,00VALOR ESTIMADO MENSAL
VALOR ESTIMADO GLOBAL R$ 42.000,00

§1- Estima-se para o contrato o valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reals).

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

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA
A CONCESSIONARIA, alem das determinagoes contidas no Termo de Referenda do instrumento 
convocatorio, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

I. designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsavel pela 
perfeita execugao dos servigos, inclusive para atendimento de emergencia;

II. designar de sua estrutura administrativa, dentre os que permanegam no local do trabalho, 
um funcionario que sera o responsavel pelo bom andamento dos servigos 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 servigos, cuidar da disciplina, controlar a frequencia, a 
apresentagao pessoal dos funcionarios, fiscalizar o uso dos equipamentos, bem como estar 
sempre em contato com a Fiscalizagao do Contrato;
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IV. manter em sen quadro de pessoal um numero suficiente de profissionais capacitados 
(nutricionista, cozinheiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de services gerais e limpeza, 
gerente, etc.) para atender aos Servians, sem interrup^des, seja por motivo de ferias, 
licenga, falta ao service, demissao de funcionarios ou por qualquer outra razao, devendo a 
CONCESSION ARIA acatar a sugestao da CONCEDENTE quando esta constatar que o 
quantitative de pessoal estiver insuficiente para o bom andamento dos services;

V. executar os services objeto deste contrato de acordo com as especifica^oes tecnicas 
constantes do instrumento convocatorio e do presente contrato, nos locals, 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 retorno 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;

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;

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

cumprir com as obrigagoes exigidas pelo instrumento convocatorio e pelos quais se 
obriga, visando a perfeita execugao do objeto da concessao;

IX. comunicar a CONCEDENTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos 
servigos;

X. atender com presteza as reclamagoes sobre a qualidade dos servigos executados, 
providenciando sua imediata corregao, sem onus para a CONCEDENTE;

XI. respeitar e fazer com que sens empregados respeitem as normas de seguranga do trabalho, 
disciplina e demais regulamentos vigentes na CONCEDENTE, bem como atentar para as 
regras de cortesia no local onde serao executados os servigos;

XII. substituir, imediatamente, qualquer um de sens funcionarios ou preposto que contrarie a 
boa ordem do funcionamento do RU
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XIII. fornecer a CONCEDENTE a relagao dos profissionais contratados responsaveis pela 
execu^ao dos services com a respect!va especializagao, imediatamente apos o inicio da 
vigencia do contrato, informando a fiscalizayao qualquer alteracao nessa relagao;

XIV. assumir todas as despesas decorrentes da contratagao de funcionarios utilizados na 
execucao do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade todo o onus financeiro 
decorrente de salarios, encargos e seguros de acidentes de trabalho, indeniza^oes e outras 
despesas que venham a ser exigidas pelos orgaos competentes;

XV. 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 sens funcionarios nao manterao nenhum vinculo empregatfeio com a 
CONCEDENTE;

XVI. entregar mensalmente, e sempre que solicitado, a CONCEDENTE, a comprovagao de 
recolhimento do 1NSS e do FGTS de todos os funcionarios envolvidos nesta contratagao;

XVII. assumir a responsabilidade por todas as providencias e obrigagoes estabelecidas na 
legislagao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrencia da especie, os sens 
funcionarios forem vitimas no desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda 
que acontecido em dependencia da CONCEDENTE;

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

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

XX. entregar aos responsaveis pela fiscalizagao do contrato e manter. em local visfvel 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;

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

XXII. 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.

XXIII. reparar, repor ou restituir, nas mesmas condigoes e especificagoes, dentro do prazo que for 
determinado pela CONCEDENTE, os equipamentos e moveis recebidos para uso nos 
servigos objeto desta concessao, conforme Anexo IV:
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XXIV. arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado a 
CONCEDENTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqiiencia 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 CONCEDENTE 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;

XXV. manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes 
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao, inclusive 
de apresentar, ao setor de liberagao de faturas e como condigao de pagamento, os 
documentos necessarios;

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

XXVII. 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;

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

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

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

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

XXXII. disponibilizar a CONCEDENTE contatos para eventuais emergencias;

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

XXXIV entregar o cardapio semanal para exame e aprovagao da CONCEDENTE com, no minimo, 
. 5 (cinco) dias de antecedencia da data programada;

XXXV. alteragoes no cardapio deverao ser comunicadas a CONCEDENTE no prazo minimo de 
48 (quarenta e oito) boras de antecedencia salvo em caso fortuito quando a 
CONCEDENTE devera ser comunicada da ocorrencia do fato;

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

XXXVI garantir a qualidade da refeigao durante todo o perfodo de vigencia da concessao;
I.

XXXVI prezar pelos principios da alimentagao saudavel, evitando alimentos com excessiva 
II. quantidade de gordura, sal, agiicar, conservantes e condimentos;

CAM
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preparar as refeigoes atendendo as exigencias de qualidade, higiene e tecnicas culinarias, 
conforme a legislagao vigente;

servir somente refeigoes preparadas exclusivamente na area de produgao do RU da 
CONCEDENTE;

afixar, em tamanho e local visfveis nas dependencias do RU (proximo aos caixas), tabela 
contendo os pregos das refeigoes apresentados nesta licitagao;

os valores propostos para fornecimento de refeigao para a comunidade universitaria 
deverao ser inantidos para possivcis fornecimentos de alimentagao para convidados ou 
participantes de eventos, contratos e/ou convenios que a CONCEDENTE venha celebrar 
com a CONCESSIONARIA;

divulgar os sens servigos, podendo, para isso, utilizar de identidade visual propria, com 
seu proprio nome e marca que a identiiique desvinculada da identidade visual da 
CONCEDENTE;

providenciar, por sua conta e risco, a conservagao das refeigoes e os estoques de alimentos 
e de material necessarios a sua atividade normal;

descartar os alimentos constantes do cardapio do dia, considerados improprios para o 
consumo pela CONCEDENTE;

coletar, diariamente, amostra de todas as preparagoes servidas, em recipiente proprio e 
conserva-las, pelo intervalo de 72 (setenta e duas) boras, dentro das condigoes tecnicas 
recomendadas;

arcar com a despesa de uso de gas necessario ao funcionamento dos equipamentos do RU, 
ficando sob sua inteira e exclusiva responsabilidade a seguranga, o abastecimento e o 
controle do estoque;

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

zelar pelo sistema de esgotamento hidrossanitario, evitando residues solidos nas 
tubulagoes apropriadas para bquidos;

os servigos, objeto desta licitagao, deverao ser executados sob a inteira responsabilidade 
funcional e operacional da CONCESSIONARIA, sobre cujos empregados devera manter 
estrita e exclusiva fiscalizagao.
a CONCESSIONARIA 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 CONCESSIONARIA tomar as medidas necessarias para o 
bom funcionamento dos servigos objeto desta concessao;

XXXIX

XL.

XLI.

XLII.

XLIII.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

XLV1II

XLIX.

L.

LI.

LI I.

.o

CAM.
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LIII. adquirir, em quantidade suficiente, moveis (mesas, suportes horizontais e verticals, 
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;

L1V. destinar os equipamentos instalados na area de produqao do RU somente para o prepare de 
refeigoes a serem servidas nas suas dependencias;

LV. disponibilizar em quantidade suficiente aos usuarios do RU, durante o horario das 
refeigoes, de modo a evitar espera na reposigao, todos os utensilios necessaries ao 
funcionamento do servigo (bandejas, prates, talheres, copos, xicaras, galheteiro, 
guardanapos, paliteiros, palito e outros), sem prejuizo de outros materials discriminados 
no Anexo III - Relagao de Utensilios a serem Disponibilizados pela CONCESSIONARIA;

LV1. utilizar somente utensilios em ago inoxidavel para retirar as preparagoes de caldeiroes, 
pandas e cubas de distribuigao;

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

LVIII. 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 CONCEDENTE;

LIX. 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 CONCEDENTE;

LX. responder por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONCEDENTE, quando esses tenham sido ocasionados por sens funcionarios durante a 
execugao dos servigos;

LXI. efetuar, junto a empresa especializada, seguro contra incendio, bem como manutengoes 
preventivas e corretivas para os equipamentos, instalagoes e pessoas, a vigorar no perfodo 
da vigencia da concessao;

LXII. executar a manutengao preventiva e corretiva da estrutura fisica (eletrica, hidrossanitaria e 
predial), a qual devera solicitar autorizagao previa a CONCEDENTE para a execugao;

LXIII. solicitar autorizagao da CONCEDENTE, com antecedencia minima de 60 dias, para 
executar manutengoes que implicam na suspensao das atividades objeto desta concessao;

LXIV. comunicar imediatamente a CONCEDENTE em casos de manutengoes emergenciais, 
indicando as medidas que adotara para a resolugao do problema.

LXV. realizar manutengao preventiva e corretiva dos equipamentos e instalagoes ffsicas 
solicitadas ou nao pela CONCEDENTE e sem qualquer onus para esta;
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LXVI. efetuar a manutengao preventiva e corretiva dos materiais, moveis (mesas, suportes, 
assentos, etc.) e equipamentos (carros termicos, passthrough, camara fria, etc.) de sua 
propriedade on que tenham sido disponibilizados pela CONCEDENTE sem qualquer onus 
para esta;

LXVII. solicitar por escrito autorizagao oficial da CONCEDENTE para retirada dos 
equipamentos, pertencentes a esta, dos locais que eompoem o RU, para manutengao;

LXVIII solicitar autorizagao a CONCEDENTE para implementar novas instalagoes ou adequagoes 
. internas que se fagam necessarias;

LXIX. entregar, ao final da concessao, as instalagoes prediais mtegras e higienizadas, bem como 
restituir os moveis, equipamentos e utensilios que tenham sido disponibilizados pela 
CONCEDENTE nas mesmas condigoes do Relatorio de Vistoria Inicial, realizado no ato 
do recebimento;

LXX. assegurar o livre transit© dos responsaveis da CONCEDENTE pela fiscalizagao e demais 
autorizados por esta nas dependencias do RU;

LXXI. 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 imeio dos servigos e referente as instalagoes onde a empresa executa suas 
atividades operacionais;

LXXII. apresentar a CONCEDENTE. quando do imeio 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 versa© 
impressa. Esses documentos deverao estar disponiveis para consulta no RU;

LXXTTI executar a higienizagao de todas as areas que eompoem o RU, em conformidade com os 
. procedimentos operacionais estabelecidos e manter registros atualizados das rotinas;

LXXIV utilizar produtos de limpeza adequados a rotina de higienizagao dos servigos de 
. alimentagao, cumprindo o estabelecido na legislagao vigente quanto ao registro dos 

produtos;
LXXV. utilizar produtos de alto poder bactericida e agao fungicida, de forma a se obter a ampla 

higienizagao do ambiente, dos equipamentos e utensilios de cozinha, bem como das maos 
dos funcionarios que manipulem os alimentos.

LXXV I realizar o controle integrado de vetores e pragas urbanas com o objetivo de impedir a 
. atragao, o acesso, o abrigo e a proliferagao dos mesmos, responsabilizando-se pela 

contratagao de empresa especializada para controle quunico, quando as medidas de 
prevengao adotadas nao forem eficazes e entregar o certificado a CONCEDENTE

LXXVII. responsabilizar-se pela destinagao de todos os residues solidos produzidos na atividade 
objeto da concessao;
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LXXVill adquirir e manter lixeiras, carrinhos e conteineres apropriados ao acondicionamento e
• retirada dos residuos solidos;

LXXIX. retirar diariamente, quantas vezes for necessario, em horario adequado, os resfduos 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;

LXXX. providenciar, por conta propria, a manuter^ao 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, 
desinfecgao das areas e instalagoes utilizadas, independentemente dos servigos realizados 
pela CONCEDENTE. nao podendo utilizar produto qufmico nocivo ao ser humano, 
preservando os alimentos de qualquer contaminagao;

LXXXI. 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;

LXXXII. participar, quando solicitada, do trabalho de formagao quanto a manipulagao e pratica de 
gestao de residuos solidos promovido pela CONCEDENTE;

LXXXIll participar de outros processos de formagao promovidos pela CONCEDENTE e/ou
• parceiros a que for convocada, especialmente os que visem o fortalecimento das boas 

praticas de fabricagao e controle de qualidade de alimentos;
LXXXIV responder pelos danos causados diretamente a CONCEDENTE ou a terceiros, decorrentes

• de sua culpa ou dolo, ou em consequencia de erros, impencia propria, praticados por seus 
funcionarios, prepostos ou fornecedores, quando da execugao dos servigos, nao excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade junto a CONCEDENTE;

LXXXV. ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagao ou interrupgao dos 
servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por determinagao da CONCEDENTE ou 
ainda por caso fortuito ou forga maior;

LXXXVI exigir que fornecedores, entregadores, vendedores ou qualquer outra pessoa estranha ao
■ contrato tenha acesso as instalagoes em uso pela CONCESSIONARIA somente pela 

entrada de recebimento de mercadorias;

LXXXVI 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 fiscais e comerciais resultantes da execugao da 
concessao, bem como observar e respeitar as Legislagoes Federal, Estadual e Municipal, 
relativas aos servigos prestados;

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

I.

II.
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lxxxix cumprir determina^ao formal ou instru^oes complementares emitidas pela 
• CONCEDENTE, respeitadas as denials clausulas do presente instrumento.

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

a) observar a determinagao do art. 429 do Decreto-Lei nL> 5.452, de 1- de maio de 1943 
(Consolidayao das Leis do Trabalho - CLT), regulamentado pelo Decreto n" 5.598, de 1° de 
dezembro de 2005;

b) recrutar, preferencialmente, para a contrata^ao de aprendizes determinada pelo art. 429 da 
CLT, os estudantes indicados nos incisos I e II do art. 9L) da Lei estadual n~ 13.459, de 10 
dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto estadual nL> 16.761, de 07 de junho de 2016, 
no percentual minimo 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 execucao do service, a lista completa 
dos aprendizes, indicando aqueles selecionados no banco de dados de que trata o Decreto 
estadual n~ 16.761/16, devendo justificar, perante o CONTRATANTE, a eventual 
impossibilidade de sen cumprimento.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAgOES DA CONCEDENTE

A CONCEDENTE, alem das obrigayoes contidas neste contrato por determinagao legal, obriga-se
a:

I. fornecer a CONCESSIONARIA 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;

III. proceder a publicagao resumida do instrumento de concessao e de seus aditamentos na 
imprensa oficial, condigao indispensavel para sua validade e eficacia, no prazo de 10 (dez) 
dias corridos da sua assinatura;

IV. fiscalizar administrativamente o cumprimento do contrato de concessao;

exigir pontualidade no cumprimento dos horarios estabelecidos;

encaminhar para os setores responsaveis as necessidades de execugao de servigo no 
RU, de responsabilidade da CONCEDENTE, e efetuar acompanhamento;

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

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

propor aplicagao de penalidades;

V.

VI.

VII.

VIII

IX.
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permitir o livre acesso dos funcionarios da CONCESSIONArIA ao local dos 
services, respeitadas as normas internas de seguranca e conduta da CONCEDENTE;

XL disponibilizar a CONCESSIONARIA lista contendo todos os moveis e equipamentos cedidos 
pela CONCEDENTE e que comporao as instala^oes do restaurante, conforme Anexo IV;

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

XIII responsabilizar-se pela manutenyao na infraestmtura do predio quando se tratar, 
. comprovadamente, de problema advindo de vlcio de constru^ao e nao causado pelo uso do

espa^o pela Concessionaria;

XIV divulgar, por meio eletronico, o cardapio semanal;

X.

XV. comunicar a CONCESSIONARIA, com antecedencia minima de 36 (trinta e seis) boras, 
possivel alteragao no horario estabelecido para servir as refeigoes, mediante offcio;

XVI a CONCEDENTE fica desobrigada a comunicar alteragoes de horarios estabelecidos para 
. servir as refeigoes, quando da ocorrencia de fatos imprevistos;

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

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

XIX cumprir e fazer cumprir as clausulas contratuais da concessao.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA 
RECEBIMENTO DO OBJETO
Competira a CONCEDENTE proceder ao acompanhamento da execugao do contrato, na forma do 
art. 154 da Lei estadual n- 9.433/05, ficando esclarecido que a agao ou omissao, total ou parcial da 
fiscalizagao nao eximira a CONCESSIONARIA da total responsabilidade pela execugao do 
contrato.

§1- O adimplemento da obrigagao contratual por parte da CONCESSIONARIA 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. 8a, inc. XXXIV, da Lei estadual n-9.433/05.

§2- Cumprida a obrigagao pela CONCESSIONARIA, cabera a CONCEDENTE 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 n-9.433/05.

FISCALIZAGAO DO CONTRATO E
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§3" 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 obriga^'oes acessorias puder ser realizada de imediato, sera procedido de 
logo o recebimento definitive;

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 
definitive no prazo de 15 (quinze) dias.

§4- O recebimento definitive 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.

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

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

§7- Com a conclusao da etapa do recebimento definitive, a CONCESSIONARIA estara habilitada 
a apresentar as nota(s) fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.

§8- A CONCEDENTE rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento em desacordo 
com as condigoes pactuadas.

§9- O recebimento provisorio ou definitive nao exclui a responsabilidade civil pela solidez. e 
seguranga 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 art. 165 da Lei estadual 
n- 9.433/05.

§10 Fica indicado como gestor deste Contrato, a servidora Sandra Nivia Soares Oliveira, 
Matncula n° 74.361.070-2 e como fiscal, a servidora Renata Dias Souza, matncula 
71.421.533-9, a fiscalizagao do contrato do RU sera exercida por comissao fiscalizadora 
formada por servidores da UEFS;

§11 A CONCEDENTE podera realizar vistoria do espago objeto desta concessao para avaliagao 
das condigoes de infraestrutura;

§12 A CONCEDENTE 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 preparo 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 fornecidos;
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IV receber e examinar as cnticas, sugestoes e reclama^oes dos usuarios e providenciar a^oes 
. no que tange as suas atribui^oes profissionais e dentro das possibilidades institucionais;

V. manter contato frequente com a nutricionista da CONCESSIONARIA;

VI emitir relatorios pertinentes as inconformidades verificadas no servi^o em rela^ao as boas 
. praticas de fabricate.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos a CONCESSIONARIA 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 concluido o recebimento definitive, em consonancia com o disposto no
art. 6-, §5y; art. 8L\ 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 definitivo, indicativo da satisfagao pela 
CONCESSIONARIA de todas as obrigagoes pertinentes ao objeto contratado.

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

§3- A CONCEDENTE descontara da fatura mensal o valor correspondente as faltas ou atrasos no 
cumprimento da obrigagao, com base no valor do prego vigente.

§4- A(s) nota(s) fisca(l)is/fatura(s) devera(ao) atender as exigencias legais pertinentes aos tributes 
e encargos relacionados com a obrigagao e, para efeito do art. 126, inciso XVI, da Lei estadual 
n- 9.433/05, o processo de pagamento devera ser instrmdo com a prova da manutengao das 
condigoes de habilitagao e qualificagao estabelecidas na licitagao, considerando-se como 
marco final a data de conclusao da etapa do recebimento definitivo, cuja demonstragao podera 
ser aferida mediante consulta ao Registro Cadastral ou a sites oficiais.

§5- 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 
CONCESSIONARIA 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 CONCEDENTE.

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

§7- A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, 
sera calculada considerando a data do vencimento da obrigagao e do sen efetivo pagamento, de 
acordo com a variagao do 1NPC do IBGE pro rata tempore.

Concorrencia n" 001/2019 20



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 DECIMA-TERCEIRA - MANUTEN^AO DAS CONDigOES DA PROPOSTA
Os pregos contratados sao fixes e irreajustaveis durante o prazo de 12 meses da data de
apresentagao da proposta.

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

§2- A revisao de pregos, nos termos do inc. XXVI do art. 8L> da Lei estadual n° 9.433/05, dependera 
de requerimento da CONCESSION ARIA quando visar recompor o prego que se tornou 
insuficiente, devendo ser instnudo com a documentagao que comprove o desequilfbrio 
economico-financeiro do contrato.

§3- O requerimento de revisao de pregos devera ser formulado pela CONCESSION ARIA 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 ir 10.406/02.

§4- A revisao de pregos pode ser instaurada pela CONCEDENTE 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, alfnea “e”, da Lei estadual ir 9.433/05.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - ALTERAgOES CONTRATUAIS

A prorrogagao, suspensao ou rescisao sujeitar-se-ao as mesmas formalidades exigidas para a 
validade deste contrato.

§12 A admissao da fusao, cisao ou incorporagao da CONCESSION ARIA esta condicionada a 
manutengao das condigoes de habilitagao e a demonstragao, perante a CONCEDENTE. da 
inexistencia de comprometimento das condigoes originariamente pactuadas para a adequada e 
perfeita execugao do contrato.

§2- Independem de termo contratual aditivo, podendo ser registrado por simples aposlila:

I. a simples alteragao na indicagao dos recursos orgamentarios 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 sen valor corrigido.

§3- 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 CONCEDENTE.
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CLAUSULA DECIMA-QUINTA INEXECUgAO E RESCISAO

A inexecugao total on parcial do contrato ensejara a sua rescisao, com as consequencias contratuais 
e as previstas na Lei estadual rr 9.433/05.

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

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 prejuizos regularmente 
comprovados que houver sofrido, na forma do §2- do art. 168 do mesmo diploma.

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

A CONCESSION ARIA pedir falencia ou concordata, liquidagao judicial ou extrajudicial;

II. A CONCESSION ARIA transferir, no todo ou em parte, o servigo contratado;

III. O acilmulo de multas for superior ao valor das garantias instituidas;

A CONCESSIONARIA reincidir em faltas graves punidas anteriormente com multa ou faltas 
cometidas por caracterizada ma fe;

Quando a CONCESSIONARIA utilizar o Termo de Concessao como caugao, sem previa e 
expressa anuencia da CONCEDENTE;

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

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

Execugao dos servigos com manifestada impencia tecnica ou execugao negligente 
comprovada pela fiscalizagao da CONCEDENTE;

Nos demais casos previstos em Lei.

§2-

I.

IV.

V.

VII.

VIII.

IX.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA - PENALIDADES

Constituem ilicitos 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.

§1- Para a aplicagao das penalidades serao levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os 
prejuizos 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.
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§2- Serao punidos com a pena de declara^ao de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administra9ao, 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 ilfeitos previstos nos incises I a V do art. I 84, 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 cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administrate os que incorram nos ilfeitos 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 CONCESSIONARIA 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 jundica, qualit'ica^ao tecnica, qualificagao economico- 
financeira, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do contrato, sujeitara 
a CONCESSIONARIA 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 n- 13.967/12.

Para a aplicagao das penalidades previstas serao levados em conta a natureza e a gravidade da 
falta, os prejufzos dela advindos para a Administragao Piiblica e a reincidencia na pratica do 
ato;
Serao aplicadas a CONCESSIONARIA as seguintes cominagoes, sem prejufzo de outras 
sangoes legais e regulamentares cabfveis:

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

II Em case 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 
CONCEDENTE, resultar:

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

O atraso do pagamento do prego especfiico mensal e dos demais encargos, apos 30 (trinta) 
dias da data aprazada para o pagamento, ensejara o encaminhamento da documentagao de 
cobranga a area jundica da CONCEDENTE 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:

§3-

§4"

§52

S6-2

¥!-

§8-

§9-“
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I. Tenham sofrido condena^ao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributes; e,

H. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita^o.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA - SAN^AO DE MULTA

A pena de multa sera aplicada em fun^ao de inexecugao contratual, inclusive por atraso 
injustificado na execu^ao do contrato, sem prejuizo da rescisao unilateral do contrato, a qualquer 
tempo, e a aplica^ao 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 de concessao;

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

III. Caso o cumprimento da obriga^ao 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.

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

V. Pelo atraso no pagamento do valor devido pelo uso do espago publico, a 
CONCESSIONARIA pagara a multa de 2% (dois por cento) ao mes, corregao monetaria e 
juros de mora a razao de 1% (um 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.

I.

I.
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III. O 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 subseqiiente ao trigesimo, calculados sobre o 
valor ou custo da obrigagao descumprida.

§3- 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 CONCESSIONARIA 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 
CONCESSIONARIA respondera pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administragao ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

§8- Caso nao tenha sido exigida garantia, a Administragao se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido a CONCESSIONARIA o valor de qualquer multa 
porventura imposta.

§9- A CONCEDENTE podera cancelar o Termo de Concessao no caso de atrasos de pagamentos 
por um periodo de ties meses consecutivos ou alternados e do nao cumprimento das clausulas 
contratuais;

CLAUSULA DECIMA-OITAVA VINCULAgAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condigoes 
estabelecidas no processo licitatorio referido no preambulo deste instrumento e na proposta da 
licitante vencedora.

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.
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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

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.

de 20^ .Feira de Santana, 1 D. de

cOA.WO
cOncesstonAriaCDNCEDENTE

TestemurfKa Testemunha (nome/CPF)(nome/CPF)

Declare que o extrato do contrato foi publicado no 
DOE de II.

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

/ / .

(nome, cargo e cadastre do declarante)(nome, cargo e cadastre do declarante)
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