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CONTRATO N° 027/2013

Modalidade de Licitação Número
Concorrência 002/2012

CONTRATO N° 027/2013, PARA
CONCESSÃO REMUNERADA DE USO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE
SANTANA - UEFS E A EMPRESA PUPO
RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL
LTDA-ME.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS. Autarquia Estadual.
autorizada pelo Decreto Federal n° 77.496 de 27.04.76. inscrita no CNPJ/MF n°.
14.045.546/0001-73, situada à Avenida Transnordestina, BR 116, Km 03, Campus
Universitário. neste ato representada na forma do seu Regimento pelo Magnífico Reitor
Professor Dr. JOSÉ CARLOS BARRETO DE SANTANA. CPF/MF n.o 111.006.565-53,
doravante denominada CONCEDENTE e. do outro lado a Empresa PUPO RESTAURANTE E
COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME. inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n°
04.449.984/0001-43, com sede à Rua 14 de Agosto, 54, Bairro: Caroba - Candeias/BA, neste ato
representada pelo Sr. Márcio Alves Mercês, CPF/MF n° 812.381.935-87, RG n" 078 J 4392 64
SSPIBA, doravante denominada CONCESSIONÁRIA, considerando as expressas disposições
da Lei Estadual n" 9.433/05 e atos legais conseqüentes. considerando, finalmente, o despacho
autorizado pela Magnífico Reitor desta Universidade, na Concorrência n° 002/2012. resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços. como efetivamente o fazem, de acordo
com as condições estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação ?e serviços para CONCESSÃO
REMUNERADA DE USO DO ESPAÇO FISICO DO RESTAURANTE
UNIVERSIT ÁRIO (RU/UEFS) PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) NO SISTEMA BANDEJÃO,
A ESTUDANTES E SERVIDORES TÉCNICOS E DOCENTES, ALÉM DE
VISITANTES NO RU, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES
CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, ESPECIALMENTE AS
DISPOSiÇÕES DA SEÇÃO B e Anexo XI, QUE INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO NA
QUALIDADE DE ANEXO I, E AS CONSTANTES DA PROPOSTA DE PREÇOS
APRESENTADA PELA CONTRATADA, QUE INTEGRA ESTE INSTRUMENTO NA
QUALIDADE DE ANEXO II.

§lO A CONCESSIONÁRIA ficará obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 2YYodo valor inicial atualizado do
contrato. na forma dos §Io e 20 do art. 143 da Lei Estadual n° 9.433/05.
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§2° As supressões poderão ser superiores a 25%. desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.

§3° É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONCESSIONÁRIA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da CONCESSIONÁRIA, não se responsabilizando a CONCEDENTE por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.

CLÁUSULA SEGUNDA-DO PRAZO

O prazo de vigência do contrato, a contar da data da subscrição da Autorização de Prestação de
Serviços - APS, será de 12 (doze) meses. admitindo-se a sua prorrogação nos termos do inc. II
do art. 140 da Lei estadual n'' 9.433/05.

§1° A prorrogação do prazo de vigência está condicionada à obtenção de preços e condições
mais vantajosas.

§r A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente
para celebrar o ajuste e será realizada através de termo aditivo, devendo o pedido ser realizado
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do termo final do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

A Concessionária deverá recolher à Tesouraria da Concedente, mediante recibo, até o 5° dia útil
de cada mês pela concessão. o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devendo este
valor ser corrigido conforme legislação em vigor.

Parágrafo Único - Pelo atraso no pagamento. a Concessionária pagará a multa de 2% (dois por
cento) ao mês, correção monetária e juros de mora a razão de I% (um por cento) ao mês.
independente de outras cominações legais. A multa estabelecida incidirá sobre o valor corrigido.

§Io - A estimativa anual das despesas com o pagamento de subsídios às refeições é de R$
3.864.850,00 (Três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil. oitocentos e cinquenta reais).

§2° - Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive
ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação. aluguéis, administração,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
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UNIDADE DESTINAÇÃO DE

PROJETO/ ATIVIDADE ELEMENTO DE
GESTORA RECURSOS DESPESA

0.100.000000
11.303 0.114.000000 12.364.104.6910 3.3.90.39

0.213.000000

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

A CONCESSIONÁRIA, além das determinações contidas na SEÇÃO B - DISPOSIÇÕES
ESPECÍFICAS do instrumento convocatório, que aqui se consideram literalmente transcritas,
bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:

a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela
perfeita execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para
zelar pela prestação contínua e ininterrupta dos serviços, bem como. dentre os que
permaneçam no local do trabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos
serviços e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as
falhas detectadas;

b) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pela CONCEDENTE:

c) manter. sob sua exclusiva responsabilidade. toda a supervisão. direção e recursos humanos
para execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato:

d) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela CONCEDENTE,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;

e) comunicar a CONCEDENTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
serviços;

f) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados.
providenciando sua imediata correção, sem ônus para a CONCEDENTE;

g) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho,
disciplina e demais regulamentos vigentes na CONCEDENTE. bem como atentar para as
regras de cortesia no local onde serão executados os serviços:

h) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for
determinado. os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços
objeto deste contrato. deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento;

i) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado a CONCEDENTE e
terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos
decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto
ocorrer por exigência da CONCEDENTE ou ainda por caso fortuito ou força maior,
circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua
ocorrência;

j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

I) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes.
necessários à execução dos serviços:
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m) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a

incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem
como observar e respeitar as Legislações Federal. Estadual e Municipal, relativas aos
serviços prestados;

n) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga,
visando à perfeita execução deste contrato.

o) responder por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
CONCEDENTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante a
execução dos serviços, obrigando-se a efetuar, junto a empresa especializada, seguro contra
incêndio, bem como para os equipamentos, instalações e pessoas, a vigorar no período da
vigência do Contrato.

p) realizar visita técnica ao Restaurante Universitário, dando ciência das condições tisicas e
técnicas vigentes anteriores à realização do certame e operacionalização do contrato de
concessão.

q) apresentar em local visível o Alvará da Vigilância Sanitária, atestando possuir as condições
exigidas pelo órgão. obedecendo ao Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de
Alimentação (Resolução RDC n° 216, 15 de setembro de 2004 ANVISA) no prazo máximo
de 90 dias a partir da data do início dos serviços e referente às instalações onde a empresa
executa suas atividades operacionais (conforme Portaria n. 1.428/MS de 1993 da ANVISA e
legislação superveniente);

r) apresentar, atualizado e personalizado, em versão impressa, o Manual de Boas Práticas de
Fabricação da unidade onde a empresa executa suas atividades operacionais destinadas ao
cumprimento da finalidade do Termo de Referência (conforme Portaria n. 1.428/MS de 1993
da ANVISA e legislação superveniente);

s) capacitar e supervisionar periodicamente os manipuladores de alimentos em cursos de higiene
pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.
comprovando mediante documentação.

t) participar, quando solicitada, do trabalho de formação quanto à manipulação e prática de
gestão de resíduos sólidos promovido pela UEFS.

u) participar, quando solicitada, de outros processos de formação promovidos pela UEFS e/ou
parceiros a que forem convocados, especialmente os que visem o fortalecimento das boas
práticas, higiene, manipulação e controle de qualidade de alimentos.

v) realizar o controle integrado de vetores e pragas urbanas com o objetivo de impedir a atração.
o abrigo, o acesso e ou proliferação dos mesmos, responsabilizando-se pela contratação de
empresa especializada para controle químico, quando as medidas de prevenção adotadas não
forem eficazes;

x) adquirir os equipamentos, utensílios de copa e cozinha, bem como as roupas de copa e de
mesa, os uniformes de seus funcionários e os demais pertences necessários ao pleno
funcionamento do restaurante;

z) disponibilizar aos usuários todos os utensílios de restaurante. tais como bandejas, talheres,
copos, xícaras, galheteiro, guardanapos, paliteiros, palito, guardanapo de papel e outros
equipamentos necessários ao perfeito funcionamento do serviço, sem prejuízo de outros
materiais discriminados no Anexo IV - Relação de Utensílios a serem Disponibilizados pela
CONCESSIONÁRIA;

Concorrência nO002/2012 Y@:\f1s.4/15



- ;
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS

Autorizada pelo Decreto Federal n" 77.496 de 27/04176
Reconhecida pela Portaria Ministerial n" 874/86 de 19/12/86

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GELlC
aa) disponibilizar em quantidade suficiente os utensílios de cozinha e restaurante, de modo a

atender aos usuários do restaurante, durante o horário das refeições, evitando espera na
reposição dos mesmos.

ab) substituir, periodicamente, bandejas, talheres e outros utensílios utilizados na distribuição
das refeições, de acordo com o desgaste aparente ou, se necessário, após vistoria realizada
pelo fiscal do contrato.

ac) utilizar somente utensílios em aço inoxidável para retirar as preparações de caldeirões,
panelas e cubas de distribuição:

ad) fornecer, à UEFS, no prazo de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato, Ficha de
Preparação das proteínas, guarnições, complementos, sopas e saladas.

ae) indicar à CONCEDENTE o nome de seu preposto ou funcionário com competência para
manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-Ias à unidade incumbida da
fiscalização do Contrato de Concessão;

at) garantir que o início das atividades nas dependências do restaurante de qualquer funcionário
da empresa CONCESSIONÁRIA só seja permitido após a apresentação do atestado de saúde
ocupacional (ASO) ou carteira de saúde ao fiscal do contrato;

ag) substituir imediatamente qualquer um de seus funcionários ou preposto que seja considerado
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONCEDENTE;

ah) responder pelos danos causados diretamente à CONCEDENTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, praticados por seus funcionários, preposto ou fornecedores, quando da
execução dos serviços não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização da
CONCEDENTE;

ai) permitir a entrada, nas áreas de preparação e fornecimento de refeições, somente dos
funcionários portadores de ASO atualizado e devidamente uniformizados;

aj) manter pessoal (nutricionista, cozinheiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais e
limpeza, gerente, garçom, etc) capaz de atender aos serviços, sem interrupções, seja por
motivo de férias, licença, falta ao serviço, demissão de funcionários ou por qualquer outra
razão, devendo a CONCESSIONÁRIA acatar a sugestão da CONCEDENTE quando esta
constatar que o quantitativo de pessoal estiver insuficiente para o bom andamento dos
serviços;

ai) manter em seu quadro de pessoal um número suficiente de profissionais capacitados, de
modo que possibilite um perfeito e rápido atendimento dentro dos padrões estabelecidos pela
legislação vigente:

am) apresentar, no início de suas atividades e sempre que solicitado, Carteira/Atestado de Saúde,
na forma legal, dos funcionários designados para os serviços nas dependências do restaurante
da CONCEDENTE, cuja validade será conferida pela fiscalização do contrato, sendo
necessária a apresentação das respectivas carteiras sempre que houver a inclusão de novos
funcionários:

an) fornecer, a seus funcionários, todo o equipamento de Proteção Individual (EPI) e de proteção
coletiva (EPC):

ao) atribuir a Gerência ou Encarregado(a)-Geral e a profissional Nutricionista do Restaurante as
seguintes tarefas: coordenar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços, cuidar da
disciplina, controlar a freqüência, a apresentação pessoal dos funcionários, fiscalizar o uso
dos equipamentos, bem como estar sempre em contato com a Fiscalização do Contrato;

ap) manter, em local visível, quadro com a relação nominal e ASO dos funcionários que
executarão os serviços de que trata o objeto deste edital, devidamente atualizado;

Concorrência nO002/2012 tls.S/1S
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aq) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época
própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com a
CONCEDENTE;

ar) assumir todas as despesas decorrentes da contratação de funcionários utilizados na
preparação das refeições e na exploração do restaurante, sendo de sua inteira
responsabilidade todos os ônus financeiros decorrentes de salários, encargos e seguros de
acidentes de trabalho, indenizações e outras despesas que venham a ser exigidas pelos órgãos
competentes.

as) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONCEDENTE;

at) manter os seus funcionários sujeitos às normas disciplinares da CONCEDENTE, porém, sem
qualquer vínculo empregatício com o órgão;

au) entregar mensalmente, e sempre que solicitado, à CONCEDENTE a comprovação de
recolhimento do INSS e do FGTS de todos os funcionários envolvidos nesta contratação;

av) manter o seu pessoal devida e completamente uniformizado, nas dependências do
restaurante, incluindo os seguintes itens básicos: calçados fechados, calças, camisas, proteção
para cabelos (toucas ou bibicos): luvas para o preparo dos alimentos.

ax) não permitir o uso de bonés como proteção para cabelos, bem como o uso de calças jeans
como uniforme;

az) fornecer a CONCEDENTE a relação dos profissionais contratados, imediatamente após o
início da vigência do contrato, com a respectiva especialização da equipe responsável pelos
serviços, solicitando, previamente, por escrito, qualquer alteração nessa relação, devendo o
substituto ter as mesmas qualificações do substituído;

ba) arcar com a despesa de uso de gás necessário ao funcionamento dos equipamentos do
restaurante, ficando o abastecimento e o controle do estoque necessário sob sua inteira e
exclusiva responsabilidade;

bb) atestar o recebimento, no ato da assinatura deste Contrato de Concessão, da relação
completa de todos os móveis, equipamentos e utensílios de propriedade da CONCEDENTE,
disponibilizados para seu uso, através da assinatura do Termo de Recebimento e
Responsabilidade de Bens e Equipamentos, conforme modelo apresentado no Anexo XIII do
Termo de Referência, obrigando-se a devolvê-los no mesmo estado em que foram recebidos,
ressalvado, entretanto, o desgaste pelo uso normal dos bens;

bc) efetuar toda a manutenção interna, tanto da estrutura física (elétrica, hidráulica e predial),
quanto dos materiais, móveis e equipamentos disponibilizados pela UEFS.

bd) entenda-se também por manutenção predial uma pintura interna anual do prédio, além de
reparos na alvenaria e eventuais infiltrações.

be) responsabilizar-se pela guarda e conservação de todos os bens destinados à execução dos
serviços, sejam os de sua propriedade ou os de propriedade da UEFS, devendo, em referência
a estes últimos, ressalvando o desgaste natural, arcar com a indenização decorrente de
eventual avaria, desaparecimento, inutilização, fragmentação, deterioração ou perecimento.
Neste caso poderá optar pela reparação dos danos (observando as exigências imprescindíveis
à preservação da garantia de fábrica) ou pela reposição. Em qualquer situação a UEFS não se
responsabilizará pelos bens da propriedade da CONCESSIONÁRIA.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFS
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bf) a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e instalações fisicas deverá ser

realizada somente por empresas especializadas e autorizadas, sem qualquer ônus para a
CONCEDENTE, cujos serviços deverão ser informados após a sua conclusão à
administração da CONCEDENTE.

bg) os serviços de manutenção preventiva e corretiva compreendem reparos e substituições de
peças, obrigando-se, a CONCESSIONÁRIA, a colocar os equipamentos em perfeito estado
de funcionamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da detecção do
defeito. No caso de o reparo não poder ser efetuado no prazo estipulado, tal fato deverá ser
comunicado à fiscalização do contrato, devidamente acompanhado de sua justificativa, para
registro e avaliação;

gh) decorrido o prazo estabelecido no subitem anterior sem a realização do pertinente reparo e
não havendo a comunicação das razões ao fiscal do contrato, fica a CONCEDENTE
autorizada a contratar os serviços necessários e a cobrar da CONCESSIONÁRIA os custos
respectivos, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis;

bi) destinar os equipamentos instalados na cozinha do restaurante somente para o preparo de
refeições a serem servidas nas dependências do RU;

bj) manter até o último dia do prazo de concessão a limpeza geral,incluindo pias, pisos, paredes
e depósitos da área concedida, entregando-a totalmente limpa e arrumada, bem como restituir
os móveis, equipamentos e utensílios nas mesmas condições e quantidades que lhes foram
entregues. deixando as instalações do restaurante em perfeitas condições de funcionamento.
de forma a não interromper o fornecimento de refeições.

bl) responsabilizar-se pela guarda e conservação de todos os bens destinados à execução dos
serviços, os de sua propriedade e os de propriedade da CONCEDENTE, bem como pela
eventual substituição e/ou reparo.

bm) manter, substituição e higiene das instalações disponibilizadas propriamente ditas, tais
como pisos, paredes, torneiras, pias, ralos, sifões, tomadas, lâmpadas, reatores, calhas etc ..
arcando com sua manutenção preventiva e corretiva;

bn) retirar diariamente,quantas vezes se fizer necessário, em horário adequado, o lixo resultante de
suas atividades, devidamente acondicionado em três tipos de vasilhames (orgânicos, recicláveis
e aterro) em sacos apropriados preenchendo-os somente até 2/3 de sua capacidade, conforme
normas técnicas de higiene, objetivando evitar a proliferação de insetos, roedores, micro
organismos e propagação de odores desagradáveis.

bo) adquirir carrinhos e demais materiais necessários a esse fim, e acondicionando lixo pastoso
sempre em dois sacos para evitar o rompimento ao ser removido. Caberá à
CONCESSIONÁRIA a aquisição de carrinhos e demais materiais necessários para a boa
execução da higienização dos ambientes, bem como de contêineres apropriados para
acondicionamento de lixo;

bp) fornecer as refeições de acordo com o cardápio mensal, elaboradas a partir das sugestões
constantes no Termo de Referência e aprovado pela Concedente;

bq) o referido cardápio deverá ser entregue a UEFS, para exame e aprovação, até o dia 25 de
cada mês, devendo ser comunicadas possíveis alterações com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência;

br) afixar em local visível, na entrada do RU, o cardápio mensal;
bs) prezar pelos princípios da alimentação saudável, evitando alimentos com excessiva

quantidade de gordura, sal, açúcar e condimentos.
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bt) preparar as refeições, atendendo as exigências de qualidade, higiene e técnicas culinárias,

conforme a legislação vigente;
bu) servir somente refeições preparadas exclusivamente na cozinha do restaurante da

CONCEDENTE;
bv) disponibilizar a maioria dos itens programados no cardápio de cada refeição do dia, até a

conclusão do horário previsto para o atendimento;
bx) afixar, em local visível, tabela contendo os preços das refeições;
bz) divulgar os seus serviços, podendo, para isso, utilizar de identidade visual própria, com seu

próprio nome e marca que a identifique, desvinculada da identidade visual da Universidade
Estadual de Feira de Santana;

ca) comunicar, por escrito, ao fiscal do contrato, qualquer anormalidade, tão logo verificada na
execução dos serviços e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

cb) exigir que fornecedores, entregadores, vendedores ou qualquer outra pessoa estranha ao
contrato tenha acesso às instalações em uso pela CONCESSIONÁRIA somente pela entrada
do cais de recebimento de mercadorias;

cc) disponibilizar à CONCEDENTE, contatos para eventuais emergências;
cd) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução da

Concessão;
ce) emitir cupom/nota fiscal de todos os produtos comercializados.
ct) Obedecer aos seguintes critérios, além dos já citados, em relação aos alimentos produzidos

noRU:

cg) providenciar, por sua conta e risco, a conservação das refeições e os estoques de alimentos e
de material necessários à sua atividade normal;

eh) refazer ou substituir, no todo ou em parte, os alimentos constantes do cardápio do dia,
considerados impróprios para o consumo pela fiscalização durante toda a execução do
Contrato de Concessão;

ci) descartar os restos (alimentos que foram preparados e servidos para o comensal ou os que
ultrapassaram os limites seguros, mesmo não tendo sido servidos), impedindo sua
reutilização.

cj) as sobras (alimentos preparados, mas não servidos), poderão ser servidas, em acordo com a
legislação vigente.

cl) coletar, diariamente, amostra de todas as preparações servidas, em recipiente próprio e
devidamente higienizado e conservá-Ias, pelo espaço de 72 (setenta e duas) horas, dentro das
condições técnicas recomendadas.

cm) os recipientes para coleta de amostras deverão ser descartáveis ou que permitam a
esterilização adequada.

cn) providenciar a obtenção, sem quaisquer ônus para a CONCEDENTE, de licenças, autorizações
junto às autoridades competentes, necessárias ao funcionamento do restaurante;

co) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal. relacionadas à
prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção. conexão ou continência;

cp) não cobrar nem permitir cobrança de taxas, gorjetas, ou assemelhados.
cq) cumprir determinação formal ou instrução complementar emitida pela UEFS, respeitadas as

demais cláusulas do Termo de Referência.
cr) zelar pela economicidade de água e energia, evitando desperdícios ou mau uso dos sistemas e

equipamentos, principalmente, quanto ao desligamento de todos ou parte dos aparelhos de ar
condicionado nos momentos em que não houver necessidade de uso;

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA _UEFS
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cs) zelar pelo sistema de esgotamento hidrossanitário, evitando, com isso, resíduos sólidos nas

tubulações apropriadas para líquidos.
ct) solicitar autorização à UEFS para implementar novas instalações ou adequações internas que

se façam necessárias.
cu) cumprir as seguintes obrigações, quanto à higienização dos espaços e equipamentos:
cv) utilizar produtos de limpeza adequados e específicos à natureza dos serviços de

armazenamento, produção e distribuição de refeições:
ex) os produtos utilizados devem ter alto poder bactericida e ação fungicida, de forma a se obter

a ampla higienização do ambiente, dos equipamentos e utensílios do ambiente, equipamentos
e utensílios de cozinha, bem como das mãos dos funcionários que manipulem os alimentos,
produtos especiais para máquina de lavar e forno combinado e higienização de gêneros
alimentícios;

cz) providenciar, por conta própria, a manutenção das áreas de preparação e manipulação dos
alimentos, do salão de refeições mantendo-os rigorosamente limpos e arrumados, bem como
mesas (inclusive os suportes horizontais e verticais), cadeiras (assento, encosto e suportes),
portas e pisos, providenciando a higienização, desinfecção e imunização das áreas e
instalações utilizadas, independentemente dos serviços realizados pela CONCEDENTE, não
podendo utilizar produto químico nocivo ao ser humano, preservando os alimentos de
qualquer contaminação;

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

A CONCEDENTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal,
obriga-se a:

a) fornecer a CONCESSIONÁRIA os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato,
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias a contar da data da subscrição da Autorização de
Prestação de Serviços - APS;

b) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez)
dias corridos da sua assinatura;

c) cumprir e fazer cumprir as disposições de serviços e as cláusulas contratuais da concessão.
d) permitir o livre acesso dos funcionários da CONCESSIONÁRIA ao local dos serviços,

respeitadas as normas internas de segurança e conduta da CONCEDENTE;
e) apoiar a CONCESSIONÁRIA, através dos setores competentes, nos casos emergenciais

relacionados a eletricidade, água, esgotamento sanitário ou outros que necessitem de ação
imediata, desde que não sejam passíveis de resolução pela CONCESSIONÁRIA ou que o
objetivo seja evitar prejuízos ou transtornos para as atividades do Restaurante Universitário;

f) realizar manutenção preventiva e corretiva, nos condicionadores de ar de propriedade da
UEFS e nas instalações elétricas e hidrossanitárias externas;

g) colocar à disposição da CONCESSIONÁRIA, sendo de sua propriedade, todos os móveis e
equipamentos que compõem as instalações do restaurante, listados no ANEXO XI;

h) fornecer água e energia para o funcionamento do Restaurante Universitário;
i) responsabilizar-se pela coleta e análise microbiológica em amostra da água, por período

trimestral, sem prejuízo de iniciativas da CONCESSIONÁRIA;
j) divulgar, por meio eletrônico, o cardápio mensal;
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I) comunicar a CONCESSIONÁRIA, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, possível
alteração no horário estabelecido para servir as refeições, mediante ofício à
CONCESSIONÁRIA;

m) fornecer mecanismo necessário ao controle do consumo das refeições destinadas aos
estudantes cadastrados com subsídio integral ou parcial;

n) fiscalizar os serviços, mediante Relatório Mensal de Ocorrências, onde serão anotados
quaisquer fatos relevantes;

o) realizar, duas vezes durante o semestre letivo, Pesquisa Amostral de Satisfação e Avaliação
Técnica, conforme as especificações expressas no ANEXO XII;

p) supervisionar a execução do objeto contratado por intermédio do fiscal do contrato;
q) exigir da CONCESSIONÁRIA a comprovação da regularidade de sua situação para com o

recolhimento do INSS e FGTS, bem como, cópia das carteiras de saúde de seus funcionários;
r) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados

pela CONCESSIONÁRIA;
s) selecionar os estudantes a serem beneficiados com o Programa Institucional de Bolsa

Alimentação;
t) prover meios para que sejam identificados os estudantes contemplados com subsídio integral e

subsídio parcial, de modo a possibilitar a isenção ou cobrança integral ou parcial do preço da
refeição, no ingresso do usuário.

CLÁUSULASÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO

(X) Serviços
Empreitada por preço (x) global

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO
OBJETO

Competirá a CONCEDENTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma
do art. 154 da Lei estadual 9.433/05, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial,
da fiscalização da CONCEDENTE não eximirá a CONCESSIONÁRIA de total
responsabilidade na execução do contrato.

§1° O adimplemento da obrigação contratual por parte da CONCESSIONÁRIA ocorre com a
efetiva prestação do serviço, assim como qualquer outro evento contratual cuja ocorrência esteja
vinculada à emissão de documento de cobrança, consoante o art. 8°, inc. XXXIV, da Lei
estadual 9.433/05.

§r Cumprida a obrigação pela CONCESSIONÁRIA, caberá a CONCEDENTE, proceder ao
recebimento do objeto, a fim de aferir os serviços ou fornecimentos efetuados, para efeito de
emissão da habilitação de pagamento, conforme o art. 154, inc. V, e art. 155. inc. V, da Lei
estadual 9.433/05.

§3° O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei estadual 9.433/05,
observando-se os seguintes prazos, se outros não houverem sido fixados na SEÇÃO B _
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS.
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a) se a verificação da conformidade do objeto com a especificação, bem assim do cumprimento
das obrigações acessórias puder ser realizada de imediato, será procedido de logo o recebimento
definitivo;

b) quando, em razão da natureza, do volume, da extensão, da quantidade ou da complexidade do
objeto, não for possível proceder-se a verificação imediata de conformidade, será feito o
recebimento provisório, devendo ser procedido ao recebimento definitivo no prazo de 15
(quinze) dias.

§4° O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior
ao limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no
mínimo, 03 (três) membros.

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

§6° Esgotado o prazo total para conclusão do recebimento definitivo sem qualquer manifestação
do órgão ou entidade CONCEDENTE, considerar-se-á definitivamente aceito o objeto
contratual, para todos os efeitos.

§7° Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a CONCESSIONÁRIA estará
habilitada a apresentar as nota(s) fiscal(is)/fatura(s) para pagamento.

§8° Fica(m) indicado(s) como fiscal deste Contrato: JUCINEIDE GONÇALVES
MOREIRA - Matrícula: 71.001.306-0 e como Gestor deste Contrato: OTTO VINICIUS
AGRA FIGUEIREDO - Matrícula: 71.498.241-5.

§9° São obrigações do fiscal do contrato:

a) Fiscalizar administrativamente o cumprimento do contrato;
b) Encaminhar documento que relacione as ocorrências que impliquem em sanções a serem
aplicadas;
c) Realizar pesquisa de satisfação;
d) Receber e examinar as críticas, sugestões e reclamações dos usuários;
e) Fiscalizar, rigorosamente, a questão da higiene e da conservação dos alimentos;
f) Aprovar e observar se os cardápios estão sendo cumpridos conforme proposto e determinado
no Edital;
g) Verificar a qualidade dos produtos fornecidos;
h) Verificar os hábitos de higiene do pessoal da CONCESSIONÁRIA vencedora;
i) Fazer vistorias periódicas no local de preparo e onde são servidas as refeições, observando a
limpeza do ambiente, dos equipamentos, dos utensílios usados na execução dos serviços e o
modo de conservação dos alimentos;
i) Exigir pontualidade no cumprimento dos horários estabelecidos;
I) Relatar à autoridade competente as ocorrências que exijam providências de responsabilidade
de instituições externas à UEFS;
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m) Propor à autoridade competente aplicação de penalidades.

CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO

Os pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA serão efetuados através de ordem bancária ou
crédito em conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados da data da
apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em consonância com o disposto
no art. 6°, § 5°; art. 8°, XXXIV; art. 79, XL "a"; art. 154, V e art. 155, V da Lei estadual n".
9.433/05.

§1° A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) somente deverá(ao) ser apresentada(s) para pagamento após a
conclusão da etapa do recebimento definitivo, indicativo da satisfação pela
CONCESSIONÁRIA de todas as obrigações pertinentes ao objeto contratado.

§2° Ainda que a nota fiscallfatura seja apresentada antes do prazo definido para recebimento
definitivo, o prazo para pagamento somente fluirá após o efetivo atesto do recebimento
definitivo.

§3° A CONCESSIONÁRIA descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou
atrasos no cumprimento da obrigação, com base no valor do preço vigente.

§4° A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ão) estar acompanhadas da documentação probatória
pertinente, relativa ao recolhimento dos impostos relacionados com a obrigação.

§5° Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na
apresentação da nota fiscallfatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como obrigações financeiras pendentes,
decorrentes de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONCESSIONÁRIA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a CONCEDENTE.

§6° As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal
eletrônica.

§7° A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.

CLÁUSULA DÉCIMA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA _
REAJUSTAMENTO E REVISÃO

Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, nos termos do inc. XXV do
art. 8° da Lei Estadual n° 9.433/05, será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
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§1° A revisão de preços, nos termos do inc. XXVI do art. 8° da Lei estadual n° 9.433/05, dependerá
de requerimento da CONCESSIONÁRIA quando visar recompor o preço que se tornou
insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro
do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.

§2° O requerimento de revisão de preços deverá ser formulado pela contratada no prazo máximo
de um ano a partir do fato que a ensejou, sob pena de decadência, em consonância com o art. 211
da Lei 10.406/02.

§3° A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes
das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo
ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENA DE MULTA

A recusa à assinatura do contrato e a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, ensejará a aplicação da pena de multa, observados os parâmetros
estabelecidos nesta cláusula, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a
aplicação das demais sanções previstas na Lei estadual n° 9.433/05.

§1° Em caso de descumprimento total da obrigação principal, será aplicada multa no percentual
10% (dez por cento) incidente sobre o valor global do contrato.

§2° Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado, será
aplicado o percentual 10% (dez por cento) sobre o saldo do contrato, isto é, sobre a diferença entre
o valor global do contrato e o valor da parte do fornecimento ou do serviço já realizado.

§3° Em caso de atraso no cumprimento da obrigação principal, será aplicado o percentual de 0,3%
(três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,7% (sete décimos por cento)
por cada dia subseqüente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do
serviço em mora.

§4° Na hipótese do parágrafo anterior, se a multa moratória atingir o patamar de I0% (dez por
cento) do valor global do contrato, deverá, salvo justificativa escrita devidamente fundamentada,
ser recusado o recebimento do objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na
lei.

§5° Na hipótese de o contratado se negar a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocação, será aplicada multa no percentual de 2,5% (dois e meio por
cento) incidente sobre o valor global do contrato.

§6° As multas previstas nestes parágrafos não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a CONCESSIONÁRIA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
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§7° A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada _ quando
exigida, além da perda desta, a CONCESSIONÁRIA responderá pela sua diferença, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso,
cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito
de descontar diretamente do pagamento devido à CONCESSIONÁRIA o valor de qualquer multa
porventura imposta.

[SE HOUVER MULTA POR OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA)
§8° Para os casos de mero atraso ou inadimplemento de obrigação acessória, assiin considerada
aquela que coadjuva a principal, deverá ser observada a multa cominada na SEÇÃO B _
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS do instrumento convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OUTRAS PENALIDADES

Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos incisos VI e VII do art. 184 e I,
IV, VI e VII do art. 185 da Lei estadual n" 9.433/05.

§lo Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram
nos ilícitos previstos nos incisos I a V do art. 184 e II, III e V do art. 185 da Lei estadual n"
9.433/05.

§2° Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas na Lei Estadual n" 9.433/05.

§lO A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da CONCEDENTE nos casos
enumerados nos incisos I a XV, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual n° 9.433/05.

§2° Quando a rescisão 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, será este ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do § 2° do art. 168 do mesmo diploma.

CLÁUSULA DÉCIMA
CONVOCATÓRIO

QUARTA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e
seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
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Reconhecida pela Portaria Ministerial n° 874186de 19/12/86
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GELlC

- .

As partes elegem o Foro da Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Feira de Santana, [) '?1 de _+-~..........._--,1,--,L_- de 2013.,

,/ CONCESSIONÁRIA."
- /

CONCEDENTE

/'

Testemunhas (nome /CPF)

Declaro que a Autorização para Prestação
de Serviços - APS foi subscrita no dia

/ /

Declaro que o extrato do contrato foi publicado no
DOE de / /

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