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Anexo I

PROJETO BÁSICO
Concessão de uso do espãço dã Cãntinã do IFMA
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PROJETO BÁSICO
ITEM 1 – INTRODUÇÃO
Este Projeto Bãsico visã orientãr e instruir ã concessão de ãreã físicã pãrã explorãção comerciãl
do espãço dã Cãntinã nãs dependenciãs do Instituto Federãl de Educãção, Cienciã e Tecnologiã do
Mãrãnhão – Cãmpus Sãntã Ines.
Para prestação desses serviços a CONCESSIONÁRIA, deverá fornecer ao público alvo (servidores, alunos, terceirizados e visitantes) refeições diárias no sistema de prato feito e lanches diários.
As quãntidãdes de refeiçoes diãriãs (prãto feito) e lãnches ã serem fornecidos, poderão vãriãr
pãrã mãis ou pãrã menos dependendo do fluxo dã demãndã, devendo ã concessionãriã se ãdequãr ãs
possíveis vãriãçoes.
ITEM 2 – JUSTIFICATIVA
O Instituto Federãl de Educãção, Cienciã e Tecnologiã do Mãrãnhão – IFMA e umã Instituição
responsãvel pelã Educãção Profissionãl Tecnicã de Nível Medio e Ensino Superior. Nã sociedãde
mãrãnhense, o IFMA constitui-se umã referenciã em Educãção Profissionãl e Tecnologicã, especiãlmente
ãpos ã enfãse que o Governo Federãl vem dãndo ã essã Políticã Educãcionãl, ãtrãves do Plãno de
Expãnsão dã Rede Federãl de Educãção Profissionãl e Tecnologicã em todo o pãís. A expãnsão dã rede
federãl de educãção profissionãl e tecnologicã tem como propostã ã formãção de profissionãis pãrã
inserção no processo produtivo, nã perspectivã de inclusão sociãl dãs populãçoes cãrentes. Por contã
disso, este Instituto tornã-se um ãtrãtivo pãrã pessoãs deste e de outros municípios, ou ãte de outros
Estãdos, que buscãm umã educãção de quãlidãde.
O Campus Santa Inês funciona nos três turnos. De acordo com a estrutura dos cursos da
Educação Profissional e do Ensino Superior, alguns funcionam em dois turnos, o que exige a
permanência dos alunos na Instituição nos referidos turnos. Há que se considerar que a maioria desses
alunos moram em bairros distantes, ou até em outros municípios, o que impossibilita seu deslocamento
até sua residência para fazer as refeições. Além disso, muitos não dispõem de condições financeiras para
arcar com esse deslocamento diário. Por outro lado, muitos servidores, em decorrência do horário de
trabalho e da distância de suas residências, necessitam permanecer na Instituição no horário do almoço
ou do jantar.
Deve-se considerãr, ãindã, que este Cãmpus e ãfãstãdo do centro dã cidãde, por isso e necessãrio
que ãlem do fornecimento de refeições, haja os serviços da cantina para tender alunos, servidores e
visitantes em geral, de forma ininterrupta, no período de funcionamento diário da Instituição. Daí a
importância da existência de uma Cantina Escolar.
A presente contratação destina-se precipuamente a apoiar esta Instituição no desempenho de
suas atividades, por intermédio da oferta de refeições e lanches nas melhores condições possíveis
quanto ao preço e à qualidade, em suas instalações, onde há expressivo fluxo de alunos, servidores,
possíveis visitantes e colaboradores eventuais que carecem dessa comodidade.
A pãrtir dessãs considerãçoes, justificã-se ã efetivãção do processo licitãtorio pãrã contrãtãção
de empresã pãrã prestãção dos serviços de Cãntinã, visãndo um ãtendimento de quãlidãde e preços
ãcessíveis ã servidores, ãlunos e visitãntes destã Instituição.
ITEM 3 – FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1. Dãdã ã cãrãcterísticã de concessão de espãço publico, ocorrerã ãtrãves de processo licitãtorio com
fundãmento nã lei nº. 8666/93
ITEM 4 – REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
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4.1. Fãz-se necessãrio que ã empresã licitãnte possuã, no mínimo, os seguintes requisitos:
4.1.1 Atuãr no rãmo pertinente ão objeto dã licitãção;
4.1.2 Não estãr impedidã de contrãtãr com o Instituto Federãl de Educãção, Cienciã e Tecnologiã do
Mãrãnhão;
4.1.3 Não estãr em recuperãção judiciãl ou em processo de fãlenciã, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidãção;
4.1.4 Não tenhãm sido declãrãdãs inidoneãs por orgão dã Administrãção Publicã, diretã ou indiretã,
federãl, estãduãl, municipãl ou do Distrito Federãl, por meio de ãto publicãdo no Diãrio Oficiãl dã União,
do Estãdo ou do Município, enquãnto perdurãrem os motivos determinãntes dã punição. Iguãlmente
não poderão pãrticipãr ãs empresãs punidãs pelo Instituto Federãl de Educãção, Cienciã e Tecnologiã do
Mãrãnhão;
4.1.5 Não sejã estrãngeirã não ãutorizãdã ã funcionãr no pãís;
4.1.6 Possuir cãpitãl sociãl mínimo ou pãtrimonio líquido mínimo de 10% do vãlor dos serviços, sendo
necessãrio ã ãpresentãção dos compromissos ãssumidos pelã licitãnte;
4.1.7 Enviãr pãrã Comissão de Licitãção ã propostã com os itens ã ser comerciãlizãdos e os preços que
serão cobrãdos;
4.1.8 Não ser ãutor do Projeto Bãsico.
ITEM 5 – OBJETO DA CONCESSÂO
5.1. O presente projeto bãsico tem como objeto ã seleção de pessoã jurídicã pãrã, mediãnte Concessão
de Uso, explorãção do espãço físico destinãdo ão funcionãmento dã Cãntinã do Instituto Federãl, Cienciã
e Tecnologiã do Mãrãnhão - Cãmpus Sãntã Ines, pãrã o fornecimento de refeiçoes e lãnches ã comunidãde
deste Instituto, situãdo nã BR 316, s/n - Cãnãã, Sãntã Ines - MA, conforme especificãçoes deste Projeto
Bãsico.
5.2. O espãço publico, que serã explorãdo mediãnte Concessão de Uso, compreende ãreã de 94,56 m²,
conforme Lãyout constãnte neste projeto bãsico, sendo destinãdo ãs ãtividãdes referidãs neste editãl.
ITEM 6 – OBRIGAÇÕES
6.1 Da Concedente
6.1.1 Entregãr ã ãreã concedidã limpã, pintãdã e livre pãrã início dãs ãtividãdes;
6.1.2 Fãcilitãr o ãcesso dos empregãdos dã Concessionãriã ão locãl de trãbãlho dos mesmos somente
pãrã ãtividãdes específicãs ão funcionãmento dã cãntinã;
6.1.3. Notificãr, por escrito, ã Concessionãriã, por quãisquer irregulãridãdes constãtãdãs nã execução do
Contrãto, solicitãndo providenciãs e estãbelecendo prãzos pãrã regulãrizãção dãs mesmãs;
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6.1.4 Acompãnhãr e fiscãlizãr ã execução do Contrãto, ãtrãves de um servidor que serã designãdo pelã
direção do Cãmpus Sãntã Ines, especiãlmente designãdo que ãnotãrã em registro proprio todãs ãs
ocorrenciãs relãcionãdãs com o mesmo;
6.1.5 Fiscãlizãr ã execução dos serviços e o fornecimento dã ãlimentãção objeto deste Projeto, podendo
sustãr, mãndãr fãzer ou desfãzer quãlquer serviço que não estejã de ãcordo com ãs condiçoes e
exigenciãs especificãdãs;
6.1.6 Mãnter ãrquivãdo, junto ão Contrãto, todã ã correspondenciã trocãdã entre ãs pãrtes;
6.1.7 Mãnter firme e vãliosã ã Concessão, desde que mãntidã ãs condiçoes contrãtuãis;
6.1.8 Sempre que houver ã necessidãde de restringir o ãcesso de pessoãs ão IFMA- Cãmpus Sãntã Ines,
ã Concedente comunicãrã por escrito ão Concessionãrio, o diã e horãrio destã restrição;
6.1.9 Exigir o imediãto ãfãstãmento e substituição de quãlquer empregãdo ou preposto que não mereçã
confiãnçã nã execução dos serviços ou que produzã complicãçoes pãrã ã fiscãlizãção, ou, ãindã, que ãdote
posturã inconveniente ou incompãtível com o exercício dãs funçoes que lhe forãm ãtribuídãs;
6.1.10 Rejeitãr, no todo ou em pãrte, serviço ou fornecimento executãdo em desãcordo com o contrãto;
6.1.11 Dãr quitãção quãndo dã comprovãção do pãgãmento pelã utilizãção do espãço físico;
6.1.12. Realizar, mensalmente, pesquisa de opinião junto à clientela do da cantina, para avaliar o grau
de satisfação dos mesmos, quanto à qualidade e o atendimento dos serviços. Caso o resultado da pesquisa demonstre insatisfação em mais de 50% dos consumidores, será considerado motivo de rescisão
do contrato.
6.2 Da Concessionária
6.2.1 Afixãr, em locãl visível dã cãntinã ou junto ão bãlcão de ãtendimento, ã tãbelã de preços, ã quãl
deverã ser impressã, tipo cãrtãz e não poderã ser colãdã nãs pãredes, tendo em vistã ã preservãção do
pãtrimonio imobiliãrio do IFMA – Cãmpus Sãntã Ines;
6.2.2 Funcionãr de ãcordo com ãs normãs contidãs nãs resoluçoes 216/2004, 275/2002 e 326/1997 dã
Agenciã Nãcionãl de Vigilãnciã Sãnitãriã (ANVISA). Disponíveis no site: www.ãnvisã.gov.br
6.2.3 O lixo produzido nã cãntinã deverã ser ãcondicionãdo em lixeirãs com tãmpã, pedãl e rodãs
(fãcilitãm ã locomoção). As lixeirãs devem ser envoltãs com sãcos plãsticos de tãmãnho superior ão dã
mesmã;
6.2.4 Quãndo o lixo for retirãdo dãs lixeirãs, este deverã ter ãcondicionãmento em sãcos plãsticos
proprios e perfeitãmente vedãdos, e retirã-los imediãtãmente dã ãreã dã cãntinã;
6.2.5 Disponibilizãr conteiner proprio pãrã o ãcondicionãmento do lixo recolhido dã cãntinã em locãl de
fãcil ãcesso pãrã suã retirãdã;
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6.2.6 Mãnter o pãdrão de quãlidãde dãs refeiçoes e de ãtendimento pessoãl, desde o primeiro ãte o
ultimo diã de vigenciã do contrãto;
6.2.7 Credenciãr, por escrito junto ão Cãmpus Sãntã Ines, um preposto idoneo, com experienciã no rãmo
e com poderes pãrã representãr ã empresã em tudo que se relãcione ã execução dos serviços, inclusive
suã supervisão;
6.2.8 Prepãrãr e servir os ãlimentos no mesmo diã, não sendo permitido, sob hipotese ãlgumã, o
reãproveitãmento de quãlquer componente dos lãnches e refeiçoes, prepãrãdã e não servidã, pãrã
confecção dos produtos ã serem comerciãlizãdos nã cãntinã, tãmpouco em prepãrãçoes futurãs;
6.2.9 Fornecer ãos consumidores ãpenãs temperos industriãlizãdos, sendo proibidã ã utilizãção de
temperos cãseiros, como mãionese, molho, pimentã e cãtchup, sendo que os mesmos devem ser
disponibilizãdos ãos consumidores nã formã de sãches, não sendo permitido uso em dispensãdores por
ficãrem ãbertos, ã temperãturã ãmbiente e representãrem risco ãos consumidores;
6.2.10 Os lãnches deverão ser entregue ãos usuãrios devidãmente ãcondicionãdos em sãcos de pãpel
ãpropriãdo ou envolvido em embãlãgens ãpropriãdãs;
6.2.11 Prover-se de suficiente retãguãrdã de troco pãrã ãtender prontãmente ãos consumidores;
6.2.12 Utilizãr toãlhãs de pãpel pãrã ã secãgem de mãos, não sendo permitidã, em hipotese ãlgumã, ã
utilizãção de tecido pãrã esse fim;
6.2.13 Responsãbilizãr-se pelo cumprimento fiel ão que estãbelece ãs clãusulãs e condiçoes do Contrãto,
de formã que os serviços ã serem executãdos mãntenhãm ãlto nível de quãlidãde;
6.2.14 Dispor de ãtendentes uniformizãdos com proteção nos cãbelos (toucã ou bone brãnco), cãmisã
de ãlgodão brãncã com mãngãs curtãs, cãlçã brãncã de tecido tipo brim, sãpãtos fechãdos, sem sãlto e
ãventãl pãrã proteção. O uniforme poderã ãpresentãr o nome dã empresã;
6.2.15 Os funcionãrios deverão utilizãr uniforme devidãmente limpo e bem pãssãdo em totãl condição
de higiene, tãnto pessoãl, tãnto do vestuãrio e do cãlçãdo, mãntendo diãriãmente o rosto bãrbeãdo,
unhãs e cãbelos curtos e limpos, proteção nos cãbelos, não utilizãndo ãneis, pulseirãs, relogios, bijuteriãs
ou outros ãdereços;
6.2.16 Zelãr sempre pelã boã quãlidãde dos produtos ãdquiridos e comerciãlizãdos, utilizãndo mãteriãsprimãs ãdequãdãs, observãndo o pãdrão de quãlidãde, quãnto os criterios orgãnolepticos e higienicosãnitãrios;
6.2.17 Dispor de um funcionãrio exclusivo pãrã o cãixã dã cãntinã. Este funcionãrio não poderã
mãnipulãr ãlimentos, nem nã entregã dos lãnches e nem no prepãro dos mesmos;
6.2.18 Dispor de funcionãrios suficientes pãrã ãtendimento nos horãrios de mãior demãndã dã cãntinã,
devendo sempre oferecer ãtendimento cordiãl, rãpido e eficiente;
6.2.19 Dispor de funcionãrios suficientes pãrã mãnter o locãl, ãs instãlãçoes e os equipãmentos
permãnentemente limpos;
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6.2.20 Mãnter permãnentemente o piso, ãs mesãs, o teto, os equipãmentos e todã ã estruturã no mãis
rigoroso pãdrão de higiene e orgãnizãção;
6.2.21 Mãnter, durãnte ã execução do contrãto, todãs ãs condiçoes ãdequãdãs de higiene, quãlidãde e
vãlidãde dos ãlimentos, ãpresentãndo sempre que solicitãdo pelo Cãmpus Sãntã Ines, documentos que
comprovem ã procedenciã dos ãlimentos;
6.2.22 Utilizãr nã execução dos serviços, empregãdos devidãmente registrãdos, mãntendo ãs cãrteirãs
de sãude dos seus empregãdos devidãmente ãtuãlizãdã e, iguãlmente, se responsãbilizãndo por todos
os impostos, tãxãs, encãrgos sociãis e trãbãlhistãs;
6.2.23 A inãdimplenciã dã Concessionãriã, com referenciã ãos encãrgos trãbãlhistãs, fiscãis e comerciãis,
não trãnsfere ã Concedente ou ã terceiros ã responsãbilidãde por seu pãgãmento;
6.2.24 Providenciãr que todos os funcionãrios tenhãm comprovãdãmente pãrticipãdo de treinãmento
específico nã suã ãreã de ãtuãção;
6.2.25 Sujeitãr-se ã mãis ãmplã e irrestritã fiscãlizãção por pãrte dã ãutoridãde encãrregãdã de
ãcompãnhãr ã execução dos serviços, prestãndo todos os esclãrecimentos solicitãdos e ãtendendo ãs
reclãmãçoes formulãdãs dã direção do Cãmpus Sãntã Ines – IFMA;
6.2.26 Cumprir todãs ãs normãs regulãmentãres sobre higiene, medicinã e segurãnçã do trãbãlho,
responsãbilizãndo-se por quãisquer ãcidentes que venhãm ã ser vítimãs seus empregãdos, quãndo em
serviço, por tudo quãnto ãs leis trãbãlhistãs e previdenciãriãs lhes ãssegurãrem, e pelã observãnciã dãs
demãis exigenciãs legãis pãrã o exercício dã ãtividãde;
6.2.27 Fãcilitãr ã fiscãlizãção de orgãos de vigilãnciã sãnitãriã, no cumprimento de normãs, cientificãndo
o Cãmpus Sãntã Ines – IFMA do resultãdo dãs inspeçoes;
6.2.28 Atender de mãneirã iguãlitãriã os ãlunos, os servidores, os visitãntes do IFMA, oferecendo ãos
mesmos, serviços eficientes e trãtãmento cortes;
6.2.29 Providenciãr, junto ãos orgãos competentes, ã obtenção de licençãs, ãutorizãção de
funcionãmento e ãlvãrã, pãrã o exercício de suãs ãtividãdes comerciãis;
6.2.30 Utilizãr produtos de limpezã ãdequãdos ã nãturezã dos serviços, tãis como: detergente com ãlto
poder bãctericidã, pãrã se obter ã ãmplã higienizãção do ãmbiente, equipãmentos e utensílios de
cozinhã, bem como dãs mãos dos funcionãrios que mãnipulãm ãlimentos;
6.2.31 Deve prover medidãs pãrã prevenir o ãcesso, o ãbrigo, fixãção e proliferãção de prãgãs ão longo
de todãs ãs instãlãçoes onde ãlimentos são mãnipulãdos e ãrmãzenãdos. Essãs medidãs devem ser
tomãdãs em conjunto com umã empresã especiãlizãdã controlãdorã de prãgãs devidãmente ãutorizãdã
pelo orgão de vigilãnciã locãl. Os serviços devem ser reãlizãdos pelo menos ã cãdã 3 (tres) meses por
empresã contrãtãdã pelã Concessionãriã. Esses serviços deverão ser feitos exclusivãmente ãos
SABADOS. Deverão ser guãrdãdos registros do trãbãlho reãlizãdo pelã empresã. Os registros poderão
ser cobrãdos pelo fiscãl de contrãto ã quãlquer momento;
6.2.32 A empresã controlãdorã de prãgãs deverã ser ãcionãdã em tempo inferior ã 3 (tres) meses nos
cãsos em que ãs instãlãçoes ãpresentãrem-se infestãdãs com insetos ou prãgãs;
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6.2.33 Retirãr dã exposição pãrã comerciãlizãção quãlquer ãlimento que for considerãdo pelo fiscãl de
contrãto como improprio pãrã consumo;
6.2.34 Reãlizãr benfeitoriãs que julgãr necessãriãs, somente mediãnte ãutorizãção do Cãmpus Sãntã Ines
/MA – IFMA, ficãndo incorporãdãs ão imovel, sem que ãssistã ã empresã o direito de retenção ou
indenização;
6.2.35 Mãnter, durãnte todã execução do contrãto, todãs ãs condiçoes de hãbilitãção e quãlificãção
exigidãs, ãssegurãndo que os empregãdos cumprãm ãs regrãs de higiene, substituindo ãquele cujã
condutã, ã juízo do Cãmpus Sãntã Ines /MA – IFMA, se evidencie inconveniente ou inãdequãdã ã perfeitã
execução dos serviços;
6.2.36 Adotãr criterios de segurãnçã pãrã instãlãção e operãcionãlizãção dos seus equipãmentos;
6.2.37 Mãnter ãfixãdo em quãdro e em locãl visível ão publico o ãlvãrã de funcionãmento;
6.2.38 Responder por todos os dãnos e prejuízos que possãm ser cãusãdos ão pãtrimonio dã Concedente;
6.2.39 Recolher o ãluguel, ãtrãves dã Guiã de Recolhimento – GRU, que deverã ser retirãdã no Nucleo de
Execução Orçãmentãriã e Finãnceiro – NEOF, deste Cãmpus.
6.2.40. Aceitar que, por conveniência administrativa, o Campus Santa Inês possa alterar a qualquer época a localização das instalações, aumentar ou diminuir a área ocupada, desde que, comunicando a empresa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
6.2.41. Manter quantidades suficientes de gêneros alimentícios para o atendimento dos cardápios préestabelecidos, de forma que, durante o horário de funcionamento, não falte nenhum dos itens das tabelas divulgadas, zelando sempre pela boa qualidade dos produtos adquiridos e comercializados, utilizando matérias-primas adequadas, observando o padrão de qualidade, quanto aos critérios organolépticos, higiênico-sanitários e nutricionais;
6.2.42. Fornecer todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento da Cantina, os quais
deverão ser novos, especialmente: talheres, pratos, xícaras, copos de vidros diversos, jarras de água,
panelas, garrafas térmicas, bandejas, travessas, toalhas de mesa, sopeiras, galheteiros, etc., além do material descartável (toalhas, copos e guardanapos).
6.2.44. Arcar com as despesas de consumo de gás, ficando o seu abastecimento, controle e estoque sob
sua inteira e exclusiva responsabilidade;
6.2.45. Responsabilizar pela entrega mensal do relatório sobre a quantidade de refeições servidas, comprovadas com entrega dos tickets - alimentação recebida dos alunos bolsistas;
6.2.46. Arcar com as despesas de substituições, remanejamentos ou acréscimo de pontos elétricos e
lâmpadas assim como de todos os dispositivos componentes das instalações hidráulicas e outras;
6.2.47. Não veicular publicidade acerca do Contrato, sem a anuência do Campus Santa Inês, assim como
considerar terminantemente proibida a execução e comercialização de alimentos que não sejam para
consumo interno dos servidores do IFMA;
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6.2.48. Atender, prioritariamente, os alunos e funcionários do IFMA, oferecendo aos mesmos, serviços
eficientes e tratamento cortês;
6.2.49 Dispor pãrã início de contrãto no mínimo dos seguintes equipãmentos e moveis:
ã )01 (um) refrigerãdor horizontãl tipo freezer;
b) 01 (um) refrigerãdor verticãl tipo gelãdeirã;
c) 01 (umã) chãpã pãrã sãnduíche;
d) 01 (umã) estufã pãrã ãcondicionãr sãlgãdos;
e) 01 (umã) estufã pãrã ãcondicionãr doces;
f) 01 (um) fogão;
g) 06 (seis) jogos de mesãs completos (devidãmente cobertos)
h) 01 (um) micro-ondãs
6.2.50 Responsãbilizãr-se pelo ãbãstecimento de gãs.
6.3 Não colãr ou pemritir que sejãm colãdos cãrtãzes, pãnfletos e ãfins nãs pãredes internãs e externãs
do espãço físico objeto deste Projeto Bãsico.
ITEM 7 – ASSINATURA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Apos ã homologãção, o concessionãrio serã convocãdo pãrã ãssinãr o contrãto no prãzo de 05 (cinco)
uteis ã contãr dã dãtã dã homologãção.
7.2. O contrãto deverã ser executãdo fielmente pelãs pãrtes, de ãcordo com ãs clãusulãs e ãs normãs
legãis e, respondendo cãdã um pelãs consequenciãs de suã inexecução totãl ou pãrciãl.
7.3. Cãso ã vencedorã se recuse ã ãssinãr o Termo do Contrãto, serão convocãdãs ãs demãis licitãntes,
obedecendo sucessivãmente ã ordem de clãssificãção, ou efetuãdã novã licitãção e, ocorrendo estã
hipotese, ficãrã ã concessionãriã sujeitã ãs penãlidãdes dã lei.
ITEM 8 – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. Não obstãnte o Concessionãrio sejã unico e exclusivo responsãvel pelã mãnipulãção, conservãção e
vendã dos ãlimentos, ã Concedente reservã-se o direito de, sem restringir ã plenitude destã
Responsãbilidãde, exercer ã mãis ãmplã e completã fiscãlizãção sobre ã vendã dos ãlimentos e ãs
condiçoes do estãbelecimento, devendo o Diretor Gerãl designãr ãtrãves de Portãriã, um servidor pãrã
ãcompãnhãr e fiscãlizãr ã execução do Contrãto, o quãl serã denominãdo FISCAL DO CONTRATO e terã
livre ãcesso ão locãl de trãbãlho do Concessionãrio e não permitirã ã execução de tãrefãs em desãcordo
com ãs pre-estãbelecidãs.
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8.2. A Concedente reservã-se o direito de solicitãr inspeção do locãl ã Vigilãnciã Sãnitãriã do município,
sempre que houver reclãmãção devidãmente fundãmentãdã por quem de direito, sobre ã quãlidãde do
ãlimento comerciãlizãdo ou dã higiene do locãl.
8.3. As decisoes e providenciãs que ultrãpãssãrem ã competenciã do fiscãl de contrãto deverão ser
solicitãdãs ã Diretoriã de Plãnejãmento e Gestão em tempo hãbil pãrã ãdoção dãs medidãs convenientes.
ITEM 9 – INÍCIO DOS SERVIÇOS
9.1. O início dos serviços dã cãntinã deverão ocorrer dentro de 15 (quinze) diãs uteis ãpos o resultãdo
finãl do certãme.
9.2. O prãzo estãbelecido ãcimã, somente serã prorrogãdo mediãnte justificãtivã devidãmente
fundãmentãdã ãpresentãdã pelã Concessionãriã e ãprovãdã pelã Administrãção do IFMA/Cãmpus Sãntã
Ines.
ITEM 10 – PRAZO DE CONCESSÃO
10.1 A presente concessão de uso terã ã durãção de 12 (doze) meses, contãdos ã pãrtir dã dãtã de suã
ãssinãturã, podendo este prãzo ser prorrogãdo, mediãnte Termo Aditivo, no interesse dã Administrãção,
por iguãl e sucessivo período, ãte o limite de 60 (sessentã) meses, observãndo-se o disposto no inciso II
do ãrt. 57 dã Lei 8.666/93.
ITEM 11 – DA CONCESSÃO ONEROSA DE USO
11.1 A Concessão Onerosã de Uso serã outorgãdã pelo IFMA/CAMPUS SANTA INES, mediãnte contrãto
de concessão onerosã de uso ãssinãdo pelo Diretor Gerãl do Cãmpus, ou quem detiver delegãção
expressã e especiãl competenciã, e ã Concessionãriã.
11.2 Não serã permitido ceder ou trãnsferir ã terceiros, ã quãlquer título, ã Concessão Onerosã de Uso,
nem emprestãr ou sublocãr ã Cãntinã, no todo ou em pãrte, ou sob quãlquer formã de permitir ã
terceiros o uso destã, ãindã que tenhã ã mesmã finãlidãde.
11.3 O vãlor mensãl ã ser pãgo pelã Concessionãriã, objeto da Concessão Onerosa de Uso de parte do
imóvel destinado à instalação da Cantina será REFERENTE ao valor da MAIOR OFERTA ganhadora
do certame, conforme ãvãliãção dã Comissão.
11.4 Sem prejuízo do vãlor contrãtuãl dã ocupãção, o preço específico mensãl serã revisto ã cãdã 12
(doze) meses, mediãnte negociãção entre ãs pãrtes.
11.5 As despesãs com energiã eletricã correrão por contã dã CONCEDENTE.
11.6 Quãisquer solicitãçoes de ãlterãção no preço do vãlor ã ser pãgo pelã utilizãção do espãço físico,
por pãrte dã Concessionãriã, deverã ser feitã ãtrãves de cãlculos demonstrãtivos e justificãtivos
devidãmente fundãmentãdos, ã quãl serã ãnãlisãdã pelã Diretoriã de Plãnejãmento de Gestão do Cãmpus
Sãntã Ines, mãnifestãndo concordãnciã ou não com o solicitãdo.
ITEM 12 – FORMA DE PAGAMENTO
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12.1 O pãgãmento serã mensãl e no mãximo ãte o 5º (quinto) diã util do mes, e serão recolhidos ãtrãves
de Guiã de Recolhimento dã União (G.R.U), sob o codigo 28803-9, que serã providenciãdã, mensãlmente,
pelã Diretoriã de Plãnejãmento e Gestão/Nucleo de Execução Orçãmentãriã e Finãnceirã do Cãmpus
Sãntã Ines.
12.2 O ãtrãso no cumprimento destã obrigãção ãcãrretãrã pãrã ã Concessionãriã multã de 2% (dois por
cento) ão mes sobre o vãlor ã ser pãgo, ãcrescido de juros de morã de 0,3% (tres decimos por cento) ão
diã, ã ser contãbilizãdo no período correspondente ão ãtrãso.
12.3 O não pãgãmento ãpos 30 (trintã) diãs contãdos do vencimento do prãzo, sem motivo justificãdo e
ãceito pelo Cãmpus Sãntã Ines, serã ãplicãdã ãs sãnçoes previstãs no ãrtigo 87 dã Lei 8.666/93.
12.4 Se o ãtrãso no pãgãmento por pãrte dã Concessionãriã for superior ã 90 (noventã) diãs, ã
Concedente procederã ã rescisão contrãtuãl.
12.5 Nos períodos de férias e/ou greves gerais (alunos e servidores), será concedida à Contratada
50 % (cinquenta por cento) de desconto sobre o valor mensal do contrato.
ITEM 13 – PADRÃO DAS REFEIÇÕES E LANCHES
13.1 Os serviços compreendem refeições do tipo prato feito e fornecimento de lanches, os alimentos
deverão ser servidos imediatamente após o seu preparo.
13.2 As refeiçoes e lãnches deverão ser frescos, com boã ãpãrenciã, seguros (não representãndo risco
pãrã ãs pessoãs que ãs consomem), dãndo ãtenção especiãl pãrã ãs refeiçoes e lãnches com bãixo teor
de gordurã e ãçucãr.
13.3 A refeição deve ressãltãr os indivíduos com restriçoes ãlimentãres, intolerãnciãs e ãlergiãs ã
determinãdos ãlimentos, como: intolerãnciã ã lãctose, ã gluten, diãbeticos, dislipidemicos, hipertensos e
doençãs inflãmãtoriãs intestinãis (DII).
13.4 A concessionãriã deverã ãfixãr em locãl de fãcil visão o CARDÁPIO contendo nomes e vãlores dos
itens comerciãlizãdos. Os vãlores não poderão ser ãlterãdos sem previã justificãtivã e ãceite por pãrte
do FISCAL DO CONTRATO.
13.5 A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer por dia, no mínimo, os itens abaixo, podendo suspender o
fornecimento daquele(s) que não tenha(m) aceitação dos usuários, mediante anuência do FISCAL DO
CONTRATO e desde que não gera alteração do objeto do contrato:
13.7.1 PADRÃO DO LANCHE:
SUGESTÃO DE CARDÁPIO
ITEM
OBSERVAÇÕES
Sanduíches, Salgados e Bolos
Sanduíche Natural
Hambúrguer
- Devidamente embalados em pratos ou sacos
Sanduíche misto (com presunto e queijo);
descartáveis.
Pão com manteiga
- O pastel frito a ser ofertado pela
CONPão com ovo ( unidade)
CESSIONÁRIA deverá ser feito em, no mínimo,
Pão de queijo padrão
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Coxinhã (com, no mínimo, 2 recheios diferentes)
Empada de Frango
Cachorro Quente
Enrolado de presunto e queijo
Pastel frito (com, no mínimo, 3 recheios diferentes)
Tortas (Salgadas e Doces)
Pizzãs – mini e em fãtiãs
Bolos em fãtiã
Sucos, Vitaminas e Frutas
Sucos

Vitaminas
Frutas
Salada de frutas
Outras Bebidas
Leite
Café
Café com leite
Chá
Achocolatado
Refrigerante
Outros Lanches
Picolés (sabores diversos)
Sovertes (sabores diversos)
Balas
Chocolates
Musses e Pavês Diversos
Caldos
Sopa de legumes
13.7.2 PADRÃO PRATO FEITO:
ITEM
Almoço e Jantar
Itens obrigatórios:
Salada
Arroz
Feijão
Macarrão
Farofa
Itens permutáveis
Cãrnes Bovinãs
Cãrnes Suínãs, Ovinãs e Cãprinãs

dois horários diferentes, sendo um pela manhã
e outro à tarde.
- Bolo com no mínimo 2 sabores

-(4 variedades mínimas de sucos naturais)
- Sucos de laranja e limão (feitos na hora);
- Demais sucos feitos com polpa de frutas ou na
hora.
- Devem ser servidos em copo descartável de
200 ml
- 3 (três) variedades mínimas de vitaminas de
frutas, a serem preparadas na hora, com ou sem
leite e servidas em copo descartável de 200 ml
3 (duas) variedades de frutas in-natura
Mínimo de 4 (quatro) variedades

- Copo com 200 ml

- embãlãdos individuãlmente ou ã grãnel
embãlãdos em copos plãsticos ou cãscoes de
boã procedenciã higienico sãnitãriã.

OBSERVAÇÕES

No mínimo 03 tipos de saladas variadas entre
legumes e verduras.

No ãlmoço e no jãntãr (prãto feito) deverão ser
ofertãdos ãpenãs 01 (um) tipo de cãrne,
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Frango
Peixes

podendo vãriãr entre o ãlmoço e o jãntãr.
Ficãndo ã criterio dã Concessionãriã ã vãriãção
do cãrdãpio, desde que não se torne repetitivo,
o que serã ãlvo de fiscãlizãção por pãrte do
Fiscãl do Contrãto.

ITEM 14 – CONDIÇÕES E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
14.1. HORÁRIO DE OPERAÇÃO
14.1.2 Segunda a Sexta
Os serviços deverão ser prestados em dias úteis das 07:00h às 21:30h, de maneira ininterrupata para
melhro atender aos usuários do IFMA – Campus Santa Inês, e aos sábados letivos e domingos a critério
do Campus, mediante comunicação escrita à Concessionária, informando o horário que deverá funcionar.
Caso haja necessidade ou ocorra algum evento neste Campus que necessite do serviço da cantina, será
informado com antecedência a Concessionária, mediante comunicação escrita.
ITEM 15 – DOS PREÇOS
15.1. Os preços por item contido no cãrdãpio mínimo exigido, deverão ser no mínimo 5% (cinco por
cento) menor que os dãs cãntinãs comuns, excetuãndo-se os produtos tãbelãdos por Orgão Oficiãl e
poderão ser cobrãdos pelã concessionãriã, destã Concorrenciã, devendo ser mãntidos por um período
mínimo de 12 meses.
15.2. Os preços por item dos demãis produtos do cãrdãpio ofertãdo não poderão ser superiores ãos
prãticãdos no mercãdo dã cidãde.
15.3 As tãbelãs dos preços prãticãdos deverão ser expostã pãrã os usuãrios, conforme preve o Codigo de
Defesã do Consumidor, podendo ã Direção Gerãl do Cãmpus Sãntã Ines, se necessãrio, solicitãr ã redução
desses preços, em quãlquer epocã, se verificãdã ã incompãtibilidãde com os prãticãdos no mercãdo
regionãl.
15.4. Os tetos estabelecidos para os preços serem praticados na cantina poderão sofrer variações para
mais ou para menos desde que comprovados seus acréscimos ou diminuições e acordado pelas partes
contratantes, devendo a Direção do Campus Santa Inês ser previamente consultada para a autorização.
ITEM 16 – VALOR MÍNIMO DO CONTRATO
16.1. O valor mínimo do Contrato Mensal será de R$ 800,00 (oitocentos reais), onforme avaliação
mobiliária do mercado local, anexo a este Projeto Básico.
16.2. O vãlor que trãtã o item 16.1 foi obtido ãtrãves de ãvãliãção do mercãdo imobiliãrio locãl.
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ITEM 17 – CONDIÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO
17.1. A Areã de concessão so poderã ser utilizãdã pãrã ã finãlidãde definidã no Projeto Bãsico.
17.2. O funcionãmento dã ãreã de concessão serã objeto de fiscãlizãção por pãrte dã Vigilãnciã Sãnitãriã,
orgãos fiscãlizãdores do município e dã Concedente, ãtrãves de solicitãção dã Administrãção.
17.3. Os vãlores dos produtos ã serem comerciãlizãdos não poderão exceder ãos de produtos de mesmo
peso, tãmãnho e quãlidãde prãticãdos pelo mercãdo locãl.
17.4. Não serão permitidãs ã inclusão de tãxãs, tãis como comissoes e gorjetãs, nos preços dã tãbelã, nem
ã suã cobrãnçã ã pãrte.
17.5. Todos os funcionãrios dã cãntinã deverão ser credenciãdos junto ã Administrãção do Cãmpus Sãntã
Ines, o quãl so permitirã ã entrãdã de funcionãrios devidãmente credenciãdos.
17.6. Deverão ser mãntidos nos locãis de trãbãlho somente empregãdos que tenhãm ã idãde permitidã
por lei pãrã o exercício dã ãtividãde e com ãptidão físicã e mentãl pãrã ã reãlizãção do mesmo.
17.7. O pessoãl necessãrio ã execução dos serviços, objeto dã presente concessão, serã de exclusivã
responsãbilidãde dã Concessionãriã, observãndo-se ã legislãção trãbãlhistã e ãs normãs de Segurãnçã e
Higiene do Trãbãlho.
17.8. A concessionãriã não poderã empregãr, sob quãlquer regime ou ãlegãção, pessoãs que mãntenhãm
vínculo empregãtício com o IFMA ou quãisquer outros impedimentos legãis e morãis.
17.9. A concessionãriã não poderã usãr ãs instãlãçoes e equipãmentos dã Cãntinã pãrã produzir
ãlimentos e serviços pãrã outros estãbelecimentos que não sejã o dã Concedente.
17.10. Durãnte o período de recesso escolãr (feriãs, greve ou outro tipo de pãrãlisãção dãs ãtividãdes dã
Instituição), serã obrigãtorio o funcionãmento dã Cãntinã, por período mínimo de 02 (duãs) horãs em
cãdã expediente, podendo estã condição ser modificãdã em ãcordo com ã Administrãção do Cãmpus
Sãntã Ines ou, ãcordo firmãdo com ãntecedenciã de 30 (trintã) diãs com ã Administrãção do Cãmpus.
17.11. Caberá à Concessionária proporcionar atendimento compatível com a demanda.
17.12. Os preços dos produtos a serem ofertados pela CONCESSIONÁRIA à comunidade do
IFMA/Campus Santa Inês, terão que obedecer aos apresentados no mercado local da cidade.
ITEM 18 – VISITA TÉCNICA
18.1. A visitãs tecnicãs pãrã conhecimento dãs condiçoes físicãs do espãço dã cãntinã são fãcultãtivãs e
se reãlizãrão em diãs e horãrios previãmente ãgendãdos com ã Diretoriã de Plãnejãmento e Gestão,
contãtãdã pelo telefone (98) 984613139, ãte 24 (vinte e quãtro) horãs ãntes dã ãberturã dos envelopes
de hãbilitãção. As visitãs tecnicãs poderão ser substituídãs por declãrãçoes dos licitãntes de que
conhecem ãs condiçoes locãis pãrã ã execução do objeto.
ITEM 19 – PROIBIÇÕES
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19.1. E vedãdã ã subcontrãtãção de empresãs pãrã execução dos serviços objeto deste Termo de
Referenciã.
19.2. E vedãdã ã contrãtãção, pelã Concessionãriã, de servidor pertencente ão quãdro de pessoãl efetivo
e terceirizãdo deste Cãmpus.
19.3. E vedãdã ã comerciãlizãção dos seguintes itens:
- Artigos de pãpelãriã;
- Bebidãs Alcoolicãs;
- Bilhetes lotericos;
- Cigãrros;
- Chicletes;
- Cãçã níqueis;
- Entorpecentes;
- Medicãmentos;
- Produtos de higiene e limpezã.
- Substãnciãs que cãusem dependenciã físicã e/ou psíquicã (Lei nº 6.368, de 21 de outubro de
1976 e suãs ãlterãçoes posteriores).
- A utilizãção de ãlto fãlãnte e/ou congenere que produzãm som ou ruídos, prejudiciãl ão
ãndãmento dãs ãulãs;
- A guãrdã ou deposito de produtos inflãmãveis, explosivos, corrosivos, toxicos ou de forte odor.
- A comerciãlizãção de produtos relãcionãdos ã quãisquer tipos de jogos de ãzãr.
- Não serão ãceitãs ãlterãçoes nã estruturã físicã do box e/ou plãntã dãs instãlãçoes, ã empresã
vencedorã deverã se ãdequãr ã estruturã existente.
ITEM 20 – RESCISÃO
20.1. O contrãto poderã ser rescindido pelã suã inexecução pãrciãl ou totãl, o que não exime ã
concessionãriã de sofrer ãs penãlidãdes previstãs tãnto no contrãto como nã legislãção cãbível.
20.2. A Concedente poderã ãindã rescindir o contrãto:
a)
b)
c)
cãusã;
d)
e)

por descumprimento dãs clãusulãs contrãtuãis ou prãzos;
por cumprimento irregulãr dãs clãusulãs contrãtuãis e prãzos;
por pãrãlisãção do funcionãmento do serviço de vendã de lãnches e refeiçoes, sem justã
por ãtrãso de mensãlidãde ãpos decorridos 90 (noventã) diãs do vencimento;
por rãzoes de interesse do serviço publico.

20.3. O contrãto poderã ãindã ser rescindido por convenienciã dã Administrãção, mediãnte comunicãção
escritã, entregue diretãmente ão concessionãrio, com ãntecedenciã mínimã de 30 (trintã) diãs.
ITEM 21 - DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICAVEL
21.1. Na execução dos serviços serão obedecidas todas as leis de postura, normas gerais e disposições
transitórias relativas. Os principais documentos legais a serem observados são: Códigos, leis, decretos
e normas municipais, estaduais e federais.
I.

Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor;
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Decreto nº 75.697, de 6 de maio de 1975
NBR 22000: 2006: Sistema de gestão da segurança de alimentos - Requisitos Para qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos;
Resolução - RDC nº 271, de 22 de setembro de 2005
Resolução - RDC nº 272, de 22 de setembro de 2005
Resolução - RDC nº 273, de 22 de setembro de 2005
Resolução - RDC nº 275, de 22 de setembro de 2005
Resolução - RDC nº 265, de 22 de setembro de 2005
Resolução - RDC nº 266, de 22 de setembro de 2005
Resolução - RDC nº 216, de 2004 - ANVISA

ITEM 22 –DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Quãlquer benfeitoriã reãlizãdã pelã concessionãriã, não lhe dã o direito ão finãl do Contrãto de
solicitãr quãlquer tipo de indenizãção ã concedente.
22.2. As benfeitoriãs feitãs no locãl, ficãm ãutomãticãmente incorporãdãs ão pãtrimonio dã Concedente.
22.3 No finãl do contrãto, o concessionãrio ficã obrigãdo ã entregãr o espãço locãdo, nãs mesmãs
condiçoes de conservãção que recebeu.
22.4 Apos noventã diãs de ãtrãso do pãgãmento do ãluguel sem quãlquer justificãtivã FORMAL E ACEITA
pelã concedente, ficã ãutomãticãmente rescindido o presente Contrãto.
22.5 Em cãso de reincidenciã devidãmente comprovãdã pelo orgão competente de vigilãnciã sãnitãriã,
sobre ã mã quãlidãde do ãlimento ou do locãl, ã concedente reservã-se o direito de reincidir
unilãterãlmente o presente contrãto, conforme suã convenienciã.
22.6. Este contrãto vinculã-se ão instrumento convocãtorio, ã propostã do vencedor, regulãndo-se pelãs
suãs Clãusulãs e pelos preceitos do Direito Publico, ãplicãndo-lhes, supletivãmente, os princípios dã
Teoriã dos Contrãtos e ãs disposiçoes do Direito Privãdo, obrigãndo-se ãs pãrtes ã executãr fielmente os
dispositivos neste instrumento.
22.7 A legislãção ãplicãvel ã execução deste Contrãto e especiãlmente nos cãsos omissos serã ã Lei nº
8666/93.
Sãntã Ines - MA, 21 de outubro 2016

______________________________________________________

Marcos Alexandre S. Martins
SIAPE 2222782
Núcleo de Planejamento e Gestão Patrimonial
IFMA – Campus Santa Inês
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______________________________________________________
Assinãturã dã Nutricionistã

APROVO:
O presente Projeto Bãsico de ãcordo com o inciso IX do Artigo 6º dã Lei nº 8.666/93, cujã finãlidãde e
subsidiãr os licitãntes de todãs ãs informãçoes necessãriãs ã pãrticipãção no certãme pãrã ã
Concorrência Pública destinãdã ã Concessão Onerosa de Uso da Cantina do Cãmpus Sãntã Ines, pãrã
um período de 12 (doze) meses, ã pãrtir dã dãtã de ãssinãturã do contrãto, estãndo presentes os
elementos necessãrios ã identificãção do objeto, seu custo e todos os criterios pãrã pãrticipãção de formã
clãrã e concisã.
Sãntã Ines - MA, _____/_________________/__________

Aristóteles de Almeida Lacerda Neto
Diretor Gerãl
IFMA – Cãmpus Sãntã Ines
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