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EDITAL

A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
- SEGEP, através da Secretaria Adjunta de Registro de Preços, instituída e criada nos termos da Lei nº
11.000, de 04 de abril de 2019; inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº
15.553806/0001-84, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote, objetivando o Registro de Preços para
contratação de empresa especializada para prestação de serviços voltados para o preparo, transporte e
fornecimento de alimentação (desjejum, almoço, lanche e jantar), com disponibilização de todos os
insumos, acompanhamento técnico e supervisão necessária, sendo os alimentos providos em “selfservice” e/ou “quentinhas”, a fim de atender as pessoas presas e servidores sob responsabilidade
da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, conforme descrito neste Edital e seus
anexos.
A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016, da Lei
Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual n° 11.067 de 15 de julho de 2019, da Lei Estadual nº
9.529, de 23 de dezembro de 2011 e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e suas
alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares
pertinentes à espécie.
O

Pregão

será

realizado

por

meio

da

INTERNET,

através

do

site

www.comprasgovernamentais.gov.br , mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em
todas as suas fases.
A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de
preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dias e horário, abaixo discriminados:
UASG: 926270
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 26/08/2020
HORÁRIO: 09h00min
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
E-MAIL PARA CONTATO: licitacao.sarp@segep.ma.gov.br
Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão para
todos os efeitos, o horário de Brasília, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.

PE Nº 028/2020-SARP/SEGEP/MA

1

SARP/SEGEP
Nº ______________
Proc.: 0069924/2020
Rub.____________

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

1. DO OBJETO
O presente pregão tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada
para prestação de serviços voltados para o preparo, transporte e fornecimento de alimentação
(desjejum, almoço, lanche e jantar), com disponibilização de todos os insumos, acompanhamento
técnico e supervisão necessária, sendo os alimentos providos em “self-service” e/ou “quentinhas”,
a fim de atender as pessoas presas e servidores sob responsabilidade da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão, em conformidade com especificações e quantidades
constantes no Termo de Referência (ANEXO I), parte integrante deste Edital.
1.1.

A quantidade dos serviços indicada no Termo de Referência (ANEXO I) é apenas estimativa de

consumo e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão Participante, podendo ser utilizada no
todo ou em parte.
1.2.

O valor máximo total objeto desta licitação é de R$ 153.904.663,60 (cento e cinquenta e três

milhões, novecentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).
1.3.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4.

Havendo divergências entre o descritivo do objeto constante no sistema Comprasnet e o

descritivo do objeto do Termo de Referência deste edital, prevalecerá as especificações constantes
no Termo de Referência.
1.5.

No campo "descrição detalhada do item”, no sistema Comprasnet contém as mesmas descrições

do Termo de Referência (anexo I do edital). Devendo, portanto, ser observada estas especificações
conforme consta no edital.

2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o
objeto licitado e que atendam a todas as exigências quanto à documentação e requisitos de classificação
das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos, e estejam previamente credenciadas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MPn°3, de
2018.
2.1.1 A empresa participante do certame, caso não seja enquadrada como ME, EPP ou MEI, deverá
indicar para fins de subcontratação, no percentual de 2% (dois por cento) até 30% (trinta por
cento) considerando o valor total para cada lote licitado, Microempresas - ME, Empresas de
Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais – MEI com sede no Estado do
Maranhão, e ainda, deverá indicar e qualificar a descrição dos bens e serviços a serem
fornecidos e seus respectivos valores, em conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei Estadual nº
10.403/2015.
2.2 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do
sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
2.2.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
2.2.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
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2.2.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
2.2.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
2.2.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada
está em conformidade com as exigências editalícias;
2.2.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
2.2.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
2.2.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
2.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
2.3.8. A assinalação do campo “NÃO” nas declarações a que se referem os itens acima, implicará na
impossibilidade de participação no pregão;
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital
2.4. A licitante deverá apresentar endereço para correspondência eletrônica, através do qual serão feitas
preferencialmente as comunicações oficiais, tendo a empresa o dever de mantê-lo atualizado e verificá-lo
periodicamente.
2.4.1. O envio de correspondência eletrônica terá validade para efeitos de contagem de prazos para
todos os fins deste edital, bem como da ata de registro de preços e do contrato, conforme o caso.
2.5. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação e do
art. 3º da Lei Complementar n.º123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
2.6. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas:
a) que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;
b) empresas controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;
c) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
d) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos do Estado do
Maranhão;
e) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração, conforme art. 87,
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada;
f) impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme art. 7º da Lei Federal nº
10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada;
g) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;
h) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
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i) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em
comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.7. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.
2.8. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.
2.9. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta,
independente do resultado do procedimento licitatório.
2.10. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.
2.11. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:
2.11.1. Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;
2.11.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor.
2.12. No caso de CONSÓRCIO:
2.12.1. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, devendo ser
apresentada a comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio,
subscrito pelos consorciados;
2.12.1.1. Tratando-se de consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras em funcionamento no
Brasil, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira, nos termos do artigo 33, §1º, da
Lei 8.666/93.
2.12.2. Nenhuma proponente poderá participar de mais de um consórcio, ainda que por intermédio de
suas AFILIADAS ou COLIGADAS, bem como de profissional em mais de uma empresa ou em mais de
um consórcio.
2.12.3. A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de
fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos
os documentos que forem apresentados;
2.12.4. As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar junto aos
documentos de proposta e habilitação o TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DO
CONSÓRCIO, em modelo próprio, discriminando a empresa líder, objeto da presente licitação, o qual
deverá conter as seguintes informações:
(a) denominação e objetivo do CONSÓRCIO;
(b) qualificação das empresas CONSORCIADAS;
(c) composição do CONSÓRCIO com as respectivas participações das suas integrantes;
(d) indicação da empresa líder, responsável pela realização dos atos que cumpram ao CONSÓRCIO
durante a LICITAÇÃO até a assinatura do CONTRATO;
(e) previsão de responsabilidade solidária entre as empresas CONSORCIADAS referente aos atos
relacionados à LICITAÇÃO;
2.12.4.1. Os consorciados deverão declarar expressamente que não alterarão a constituição ou
composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação,
salvo aprovação pela Contratante.
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2.12.4.2. Os consorciados, individualmente e junto ao Termo de Compromisso a que se refere o
item 2.12.4, deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para
fins do consórcio, em pessoa jurídica, diferente de seus integrantes.
2.12.5. Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências relativas à HABILITAÇÃO
JURÍDICA,

QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-FINANCEIRA

e

REGULARIDADE

FISCAL

E

TRABALHISTA contidas no EDITAL.
2.12.6. As exigências de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA poderão ser atendidas conjuntamente pelo
consórcio, na forma prevista neste EDITAL.
2.12.7. A desclassificação ou inabilitação de qualquer CONSORCIADA acarretará a automática
desclassificação ou a inabilitação do consórcio.
2.12.8. Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão de consorciados até a
assinatura do contrato.
2.12.9. Os consorciados são responsáveis solidariamente pelos atos praticados em consórcio na
licitação, perante o Poder Concedente.
2.12.10. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do
objeto licitado, devendo ser renovado no caso de prorrogação do contrato;
2.12.11. Os consorciados, caso sejam declarados vencedores, deverão comprometer-se a apresentar,
na assinatura do contrato decorrente desta licitação o Instrumento de Constituição e o registro do
Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas. O Contrato de
consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as
constantes deste subitem 2.12.
2.12.12. Ao consórcio liderado por uma microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
porém formado por outras empresas não qualificadas como tal, não se aplicam os benefícios previstos
na LC nº 123/06.
2.12.13. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra
na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma às
penalidades cabíveis na lei e neste Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVAÇÃO DO CADASTRO
3.1. As licitantes interessadas em participar deste certame deverão credenciar-se previamente no Sistema
de

Cadastramento

Unificado

de

Fornecedores-SICAF,

através

do

sítio

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira-IPC – Brasil.
3.1.1 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
3.1.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.1.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
3.1.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
3.4 É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente no mesmo pregão
eletrônico.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos neste Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
4.3. As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado às demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
4.4. As ME e EPP deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
4.5. Incumbe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.6. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta.
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO E PROPOSTA ESCRITA
5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados
para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de
propostas.
5.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
5.2.1. Descrição detalhada dos materiais/serviços, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade
ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
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5.3. A proposta no sistema eletrônico não pode identificar o licitante, sob pena de desclassificação.
Todas as especificações dos serviços contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.4. Será desclassificada a propostas que possuir descritivo totalmente diverso do exigido no Termo de
Referência (anexo I do edital). Sendo incompatível com o descritivo do Comprasnet e ou TR não será
possível considerar a proposta.
5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.
5.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.7. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de
1993.
5.8. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de erro ou
cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as orientações a seguir:
5.8.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;
5.8.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente, da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de
total ressarcimento do débito.
5.9. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos
doze meses, devendo a licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o TR, assumindo o proponente o compromisso de executar os
serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.
5.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a (60) sessenta dias, a contar da data de sua
apresentação.
5.13. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU Plenário);
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5.13.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.
5.12. A Proposta de Preços escrita deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado
da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal
da licitante proponente, para avaliação de sua conformidade e exequibilidade, acompanhada das planilhas
de custos e formação de preços, em meio eletrônico no formato PDF e XLS, contendo as informações e
exigências contidas no Termo de Referência e Edital, com o seguinte conteúdo, de apresentação
obrigatória:
a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo,
telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como dados
bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento;
b) Descrição detalhada dos serviços da presente licitação, em conformidade com as
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital),
b.1) A empresa participante do certame, caso não seja enquadrada como ME, EPP ou MEI,
deverá indicar para fins de subcontratação, no percentual de 2% (dois por cento) até 30%
(trinta por cento) considerando o valor total para cada lote licitado, Microempresas - ME,
Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais – MEI com sede no
Estado do Maranhão, e ainda, deverá indicar e qualificar a descrição dos bens e serviços a
serem fornecidos e seus respectivos valores, em conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei
Estadual nº 10.403/2015..

c) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total de cada item, em algarismo e total da
proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) algarismos após a
vírgula, sendo considerados fixo e irreajustável, já incluídos os lucros e todas as despesas
incidentes, essenciais para a prestação dos serviços objeto deste Pregão;
d) Nome completo do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato,
números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;
e) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação;
f) Prazo de início da Prestação dos Serviços: em até 30(trinta) dias uteis a contar do recebimento
da Ordem de Serviço;
g) Local para execução dos serviços: conforme Anexo I-A;
h) Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio, em modelo próprio, conforme indicado
no subitem 2.12.4 desse Edital, se for o caso.
5.13. Por ocasião da entrega da proposta final, a mesma deverá conter as alíneas contidas no item anterior.
5.14. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o conteúdo ou a
idoneidade da proposta não será causa de desclassificação.
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6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote.
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos
e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.
6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.
6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo
a ordem crescente de valores.
6.12.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
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classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;
5.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação expressa do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.19 O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das
propostas.
6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para
o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.28. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, §
2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
6.28.1. no país;
6.28.2 por empresas brasileiras;
6.28.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.28.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.
6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
6.31. A negociação será realizada por meio do sistema via “Chat”, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.32. Encerrada as negociações, o pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2h
(duas horas), envie a proposta escrita readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.33. Após a negociação do preço e o envio da proposta readequada, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

7. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1.

Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate e negociação de preços, o

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação, a sua exequibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, conforme o Edital e seus anexos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
7.2. Será desclassificada a proposta que:
a) Não atenderem às exigências deste Edital e seus anexos;
b) Forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
c) Proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo estimado (Acórdão nº 1455/2018
-TCU - Plenário).
d) Preços manifestadamente inexequíveis;
7.3.

Propostas que não detalhem as especificações do objeto, de acordo com o Termo de Referência
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(Anexo I), bem como que não contenham marca de cada item que compõe ou ainda, que haja diferença
de marca contida na proposta inicial e na proposta final; Considera-se inexequível a proposta
que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
7.4.

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação
da proposta.

7.5.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7.6.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;

7.7.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;

7.8.

A sessão pública e suas continuidades, ocorrerão mediante aviso prévio no sistema Comprasnet,
desta forma, o licitante deverá acompanhar on-line a sessão, conforme determinado pelo pregoeiro,
para cumprimento das solicitações efetuadas dentro dos prazos estipulados de no mínimo 2h (duas
horas).

7.9.

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2h (duas horas), sob pena de não aceitação da
proposta.

7.10. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do
licitante, que poderá ser encaminhada via e-mail, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.11. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
7.12. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da
proposta, no local a ser indicado e dentro de 48h (quarenta e oito horas) dias úteis contados da
solicitação.
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7.12.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
7.12.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.12.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
7.12.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente,
até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de
Referência.
7.12.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável
pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
7.12.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
7.12.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em
língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

7.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.14. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a sua continuidade.
7.15. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.15.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.16. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de
habilitação, na forma determinada neste Edital.

8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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8.1.1. SICAF;
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP, mantidos pela Controladoria-Geral da União – CGU;
8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNIA, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça -CNJ;
8.1.4. Lista de Licitantes inidôneos, mantida pelo TCU.
8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
8.1.6. Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação;
8.1.7. A consulta aos cadastros CEIS, CNEP, CNIA e Lista de Licitantes Inidôneos, acima, da
empresa licitante, pode ser feita por meio da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU, no
endereço: (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);
8.2. Para fins de habilitação ao certame, as licitantes, inclusive as Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, que estejam ou não participando na condição de
subcontratadas, terão que comprovar possuir os documentos a seguir, independentes de já possuírem ou
não o Certificado de Registro Cadastral - CRC:
8.2.1. Habilitação Jurídica;
8.2.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;
8.2.3. Qualificação Técnica;
8.2.4. Qualificação Econômica e Financeira.
8.2.5. Tratando-se de Consórcio, cada consorciado deverá atender individualmente às exigências
relativas

à

HABILITAÇÃO

JURÍDICA,

QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO

FINANCEIRA

e

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA contidas no EDITAL;

8.2.6. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na IN SEGES nº 3, de 2018 mediante
utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
8.2.7. É dever da licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
8.2.8. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação da licitante, exceto se a consulta
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo pregoeiro lograr êxito em encontrar
a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto nº 10.024, de 2019.
8.2.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocada, por meio
de diligência, a encaminhá-los, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação
do pregoeiro no sistema, sob pena de inabilitação.
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8.3. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante:
8.3.1. Em qualquer das hipóteses anexar a Célula de Identidade/RG e CPF do representante dos
sócios;
8.3.2. No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada –
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial

da

respectiva

sede,

acompanhado

de

documento

comprobatório

de

seus

administradores;
8.3.4. No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo, no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
8.3.5. No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em
vigor, devidamente registrado;
8.3.6. No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado acompanhada de documentação de eleição de seus administradores;
8.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto de
autorização, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
8.3.8. No caso de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: Certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º
da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio – DNRC;
8.3.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual (CCMEI), na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação

ficará

condicionada

à

verificação

da

autenticidade

no

sítio

www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
8.5. A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante apresentação da
seguinte documentação:
8.5.1. No caso de Procurador:
8.5.1.1. Instrumento de mandato público, ou;
8.5.1.2. Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, com
firma reconhecida em Cartório, juntamente com:
a) Documento de constituição da empresa e alterações, conforme o caso, em atendimento ao
art. 28 da Lei 8.666/93, onde se verifique que o sócio subscritor possui legitimidade para
outorgar a procuração referida.
b) Célula de Identidade/RG e CPF do procurador.
8.5.2. No caso de sócio-gerente:
8.5.2.1. Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam expressos poderes
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para exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura.
8.6. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
8.6.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal;
8.6.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, relativo à sede ou
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.6.3. Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL do domicílio ou sede do licitante, mediante
a apresentação da:
8.6.3.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa
aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
8.6.4 Prova de Regularidade com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da:
8.6.4.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para
com a Fazenda Estadual;
8.6.4.2 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida
Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.
8.6.4.2.1. Quando a prova de regularidade de que trata subitem 8.6.4., for comprovada
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa
informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
8.6.5. Prova de Regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da licitante,
mediante a:
8.6.5.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Municipal;
8.6.5.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Dívida Ativa do
Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal.
a) Quando a prova de regularidade de que trata subitem 8.6.5., for comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação,
caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
8.6.6. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF,
comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
8.6.7. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de Débitos Trabalhistas PE Nº 028/2020-SARP/SEGEP/MA
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CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução nº
1470/2011/TST.
8.6.8. As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor
Individual - MEI deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, social e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.
8.6.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa, conforme Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC 147/2014;
8.6.8.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 8.6.8.1. implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo facultado
à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8.7. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos licitantes deverá ser comprovada através de:
8.7.1. No mínimo, 1 (um) Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou está fornecendo
produtos compatíveis com o objeto desta licitação. O atestado deverá ser impresso em papel
timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa
indicação de seu nome completo e cargo/função.

8.7.1.1. Considerar-se-á como pertinente e compatível, em características e quantidades, com o(s)
objeto(s) deste instrumento, a comprovação da prestação de serviços, por meio de atestados, com
um mínimo de 30% (trinta por cento) para cada lote.
8.7.1.2. Experiência mínima, com desempenho satisfatório, durante pelo menos 3 (três) anos,
ininterruptos ou não, admitindo-se a utilização de mais de 1 (um) atestado para somar o(s)
prazo(s) (neste caso, não concomitantes).
8.7.2.

Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária, ou outro órgão equivalente, pertencente a

unidade federativa onde se encontra o estabelecimento do licitante.
8.7.3.

Comprovação por parte da licitante de dispor, na data de apresentação da proposta,

profissional de nível superior, nutricionista, ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho
Regional de Nutrição.
8.7.4.

A comprovação de vínculo do profissional com a licitante citada anteriormente deverá ser feita

por meio de prova de Registro da empresa no Conselho onde a mesma está vinculada em que figure
o profissional disponibilizado como responsável técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou
Contrato de Prestação de Serviço ou ainda, declaração de contratação futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada da declaração de anuência do mesmo
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profissional.
8.7.5.

Declaração de que todos os ingredientes utilizados na execução do objeto deste Edital devem

ser de origem certificada pela ANVISA e atender aos padrões estabelecidos por esta agência.
8.7.6.

Declaração de que todos os itens utilizados na execução do objeto deste Edital devem

atender à Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação – ANVISA, bem como obedecer
a todas as regras da RDC nº 216/2014.

8.8. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
8.8.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial),
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias
consecutivos anteriores a data de apresentação da proposta de preço, salvo se a mesma trouxer
consignado o seu prazo de validade.
8.8.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
8.8.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
8.8.3. A comprovação de boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG, e Liquidez Corrente - LC, superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicação das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante

8.9.

As empresas cadastradas ou não no Cadastro de Fornecedores do Estado do Maranhão, que

apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar,
considerados os riscos para a administração, Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido Mínimo no valor de 10%
(dez por cento) do valor máximo da contratação admitido a atualização para a data de apresentação da
proposta através de índices oficiais;
8.10. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro, devem cumprir a exigência deste subitem
mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
8.11. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis
assim apresentados:
8.11.1. Publicados em Diário Oficial ou;
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8.11.2. Publicados em jornal de grande circulação ou;
8.11.3. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
8.11.4. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento
de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de
Abertura e de Encerramento do Livro Diário.
8.11.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a
licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na
Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado;
8.11.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com o
Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL,
nos termos da IN RFB nº 1.420/2013, 1.422/2013 e alterações;
8.11.7. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido deverá apresentar juntamente com
o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL,
caso se enquadre nas hipóteses previstas nos termos do inciso II, do art. 3º da IN RFB nº 1.420/2013
e alterações.
8.12. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome
do licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e respectivo endereço, observando-se que:
8.12.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
8.12.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
8.12.3. Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os
documentos da matriz quanto os da filial;
8.12.4.

Serão

dispensados

da

filial

aqueles

documentos

que,

pela

própria

natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.13. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.14. É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada de todos os documentos
necessários à habilitação.
8.15. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo administrativo.
8.16. Para facilitar o trabalho de análise dos documentos pelo Pregoeiro, solicita-se às licitantes que
apresentem toda a documentação na ordem estabelecida no edital.
9.

DO ENCAMINHAMENTO DOS ORIGINAIS DA PROPOSTA VENCEDORA E DOS DOCUMENTOS
HABILITATÓRIOS

9.1. A licitante classificada em primeiro lugar ao final da fase de lances, poderá ser convocada pelo (a)
Pregoeiro (a), para encaminhar a proposta de preços ajustada ao lance final, e todas as
documentações exigida para habilitação, constante no item 8, e os que não estejam contemplados no
CRC/SICAF, em original ou fotocópia autenticada por cartório ou por servidor da Administração, com a
devida identificação deste, desde que conferido (s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa
oficial, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro via chat do Sistema Comprasnet, não inferior à 05 (cinco) dias
úteis, para o seguinte endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n – 4º andar –
Calhau, CEP: 65074-220, São Luís/MA.
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9.2. A documentação original da licitante vencedora da fase de lances deve ser encaminhada para o
endereço constante do item 9.1, e atender ao que se segue:
9.2.1. Ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões,
rasuras ou entrelinhas;
9.2.2. Conter a identificação da licitante, com o número do CNPJ/MF, referência a esta licitação,
endereço completo, número do telefone/fax da empresa, dados bancários (n.º do banco, n.º da
agência bancária, n.º da conta corrente e nome da praça de pagamento), além do nome completo,
RG e CPF, número do telefone (preferencialmente móvel) e endereço eletrônico (e-mail) do
representante (responsável) da empresa que irá firmar a contratação (assinar a ata);
9.2.3. Conter a descrição detalhada do (s) objeto (s) ofertado (s), com as especificações e
quantidades do objeto licitado, prazo, locais e condições de entrega e recebimento, de acordo com o
Termo de Referência e apêndices, anexo I deste Edital;
9.2.4. Devendo constar a especificação completa e precisa do (s) objeto (s) ofertado (s), atendendo a
todas as exigências discriminadas no Termo de Referência, anexo I deste Edital, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, quando for o caso;
9.2.5. Apresentar preços unitários e totais do (s) objeto (s) ofertado (s), já devidamente corrigidos,
considerando inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto (tributos, seguros, fretes e
encargos de qualquer natureza).
9.2.5.1. Havendo divergência entre preço unitário e total prevalecerá o unitário e entre o expresso
em algarismo e por extenso, o último.
9.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à contratada, se for o caso.

10. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Até 03 (três dias) úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.
10.1.1. Caberá o (a) Pregoeiro (a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir
sobre a impugnação no prazo de 02 (dois dias) úteis, contados da data de recebimento da
impugnação.
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
10.1.3. As impugnações deverão ser anexadas em campo próprio no sistema mediante acesso ao
sítio

www.comprasgovernamentais.gov.br;

e

encaminhadas

via

e-mail:

licitacao.sarp@segep.ma.gov.br ou por petição protocolada no endereço: Av. Jerônimo de
Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n – 4º andar – Calhau, CEP: 65074-220, São Luís/MA.
10.1.4. A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o represente:
nome e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante,
formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos.
10.1.4.1. A decisão do (a) Pregoeiro (a) a respeito da impugnação será publicada no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.segep.ma.gov.br.
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10.1.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades supostamente existentes no ato convocatório até o segundo dia útil que
anteceder a data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício, esta
não suspenderá o curso do certame.
10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
10.2.1. Caberá o (a) Pregoeiro (a), responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois
dias) úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.
10.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
10.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
10.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e site da
www.segep.ma.gov.br e vincularão os participantes e a Administração.

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarada a vencedora, o (a) Pregoeiro (a) abrirá o prazo mínimo de 01h (uma hora), quando, a
partir de então, dentro deste prazo estipulado, qualquer licitante poderá, imediatamente, em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is)
decisão (ões) pretende recorrer e por qual (is) motivo(s).
11.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.1.2. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.2. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar o objeto do certame a licitante declarada vencedora e,
posteriormente, encaminhar os autos a autoridade competente para homologação.
11.3. Uma vez admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar

as

Razões,

pelo

sistema

eletrônico

Comprasnet

e

via

email:

licitacao.sarp@segep.ma.gov.br em extensão “pdf”, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas
para, querendo, apresentarem Contrarrazões também pelo sistema eletrônico Comprasnet e via email:
licitacao.sarp@segep.ma.gov.br em extensão “pdf”, em outros 03 (três) dias úteis, que começarão a
contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.4. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá(ão) efeito suspensivo, nos termos do art.109, §2º da Lei
n.º 8.666/93 e, será(ão) dirigido a(ao) Pregoeiro(a), o(a) qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05
(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo(s) ao Autoridade Superior da Secretaria de
Estado da

Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores-SEGEP, devidamente informados, para
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apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.
11.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
11.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em formulário próprio, no ato
da sessão pública e, fora dos respectivos prazos legais, bem como os que não contiverem a identificação ou
assinatura do responsável legal ou representante da empresa.
11.8. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, na Secretaria Adjunta
de Registro de Preços, localizada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n – 4º andar –
Calhau, CEP: 65074-220, São Luís/MA.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP
12.1. Após a publicação da homologação do resultado da licitação, as licitantes vencedoras e, se houver, as
empresas classificadas para formação do cadastro de reserva a que se refere o art. 12, § 1º, do Decreto
estadual nº 31.553/2016, terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, independentemente de convocação, para
comparecerem perante a Secretaria Adjunta de Registro de Preços - SARP (Órgão Gerenciador) para
assinar a Ata de Registro de Preços.
12.1.1. O prazo para assinar a Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado em caso de
interesse público a ser devidamente justificado pela Secretaria Adjunta de Registro de Preços - SARP
nos autos do processo para registro de preços.
12.1.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no
prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
12.2. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo
estabelecido, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as sanções
previstas neste Edital.
12.2.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes remanescentes.
12.2.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a
proponente, obedecida a ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que seja
obtido preço melhor.
12.3. A Ata de Registro de Preços será firmada entre o Estado do Maranhão, representado pela Secretaria
Adjunta de Registro de Preços - SARP (Órgão Gerenciador), e as licitantes vencedoras e, se houver, as
empresas as classificadas para formação do cadastro de reserva a que se refere o art. 12, § 1º, do Decreto
estadual nº 31.553/2016, para atendimento de demandas dos Órgãos Participantes.
12.4. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de sua
publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão.
12.5. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração Estadual a firmar as contratações que dela
poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição dos materiais
pretendidos, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 3º do Decreto estadual nº 31.553/2016, sendo assegurada ao
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
13. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
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13.1. Após a publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado do Maranhão e sua
divulgação no site www.comprasgovernamentais.gov.br; os órgãos públicos poderão utilizar o Sistema de
Registro de Preços para a contratação dos serviços registrados, observadas as normas editadas pela
Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP (Órgão Gerenciador).
13.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da
Administração Pública que não tenham participado do certame licitatório (“Carona”), mediante prévia
consulta à Secretaria Adjunta de Registro de Preços - SARP para adesão, desde que devidamente
comprovada a vantagem e observadas as normas em vigor.
13.3. Os entes da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional, fundos especiais,
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente
pelo Estado do Maranhão estão dispensados da necessidade de justificativa de vantagem na adesão às
atas de registro de preços gerenciadas pela Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP.
13.4. Fica assegurada a preferência das adesões aos órgãos e entidades do Governo do Estado do
Maranhão, por força do disposto no art. 21 do Decreto estadual nº 31.553/2016.
13.4.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo administrativo de
adesão junto à Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP.
13.4.2. Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão,
independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este novo compromisso não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
13.4.3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por
cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgão participantes.
13.4.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o
Órgão Gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem, conforme o art. 21, § 5º, do Decreto estadual n° 31.553, de 16 de março
de 2016.
13.5. O fornecedor beneficiário se obriga a manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.
13.6. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo à SEGEP através da SARP
(Órgão Gerenciador) promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
13.6.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor que venceu a licitação, e na falta deste, aqueles do cadastro de
reserva, na ordem de classificação, visando à negociação para a redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
b) Frustrada a negociação, os fornecedores serão liberados do compromisso assumido.
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13.6.2. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador SEGEP através da SARP deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa, respeitada a legislação relativa às licitações

14. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
14.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Secretaria Adjunta de Registro de Preços - SARP
(órgão gerenciador), quando:
a) descumprir as condições previstas no Edital deste Pregão a que se vincula o preço registrado;
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no
mercado;
e) sofrer sanção prevista nos incisos III e IV do caput do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ou no art.
7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
f) ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado por razão de interesse público, nos
termos do art. 78, da Lei federal nº 8.666/93, ou a pedido do fornecedor.
14.1.1. O cancelamento de registro será formalizado por despacho da SARP assegurados ao
beneficiário da ata, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do item 14.1, o contraditório
e a ampla defesa.
15. DA CONTRATAÇÃO
15.1. Quando da necessidade de contratação, os órgãos públicos participantes da Ata de Registro de
Preços deverão consultar o Portal de Compras ou a Secretaria Adjunta de Registro de Preços - SARP
(Órgão Gerenciador) para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra
obrigado e dos preços registrados.
15.2. O fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços estará obrigado a retirar as respectivas Notas
de Empenho e a celebrar os Contratos ou instrumentos equivalentes que poderão advir, nas condições
estabelecidas neste Edital e na própria Ata, observado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de
recebimento da notificação.
15.2.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração.
15.3. A recusa injustificada do fornecedor beneficiário em retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato ou
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
15.4. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de Contrato Administrativo que deverá ser celebrado no prazo de validade da Ata de Registro de
Preços.
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15.4.1. O Contrato Administrativo poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como
carta-contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme dispõe o art. 62, da
Lei federal n° 8.666/93.
15.5. A contratação fica condicionada à consulta prévia pelos órgãos participantes ao Cadastro Estadual de
Inadimplentes – CEI, consoante determina o art. 6º da Lei estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996.
15.6. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão deverá apresentar
Certidão Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão),
conforme Decreto estadual nº 21.178, de 26 de abril de 2005.
15.7. No ato da assinatura do contrato, a Administração Pública deverá consultar o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo divulgada no
sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, certificando nos autos a regularidade ou irregularidade
da pessoa jurídica de direito privado interessada em celebrar o contrato, consoante a Lei Estadual nº 10.612
de 03 de julho de 2017, que alterou o parágrafo único da Lei Estadual nº 9.752, de 10 de janeiro de 2013.
15.8. O fornecedor que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, bem como a manter atualizada, durante a execução do Contrato, toda
documentação de habilitação exigida na licitação.
15.9. O fornecedor deverá prestar os serviços, rigorosamente dentro dos prazos estipulados no instrumento
do contrato celebrado com as unidades que venham a se utilizar da Ata de Registro de Preços, e de acordo
com as especificações técnicas exigidas neste Edital, bem como com as condições que constam de sua
proposta.
15.10. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados
a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante apresentação de
Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito, por meio de ordem bancária
emitida em nome do Contratado, para crédito na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas às
condições fixadas neste Edital e seus Anexos.
15.10.1. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de
obrigações em virtude de penalidades impostas ao Contratado ou inadimplência contratual.
15.11. O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo esta demonstrar
por meio da seguinte documentação:
a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária;
b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
d) Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhão;
e) Outros que sejam necessários para a realização do certame.
15.12. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e
reapresentação.
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16. DA GARANTIA CONTRATUAL
16.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE apresentar comprovante de garantia, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme disposto no art. 56 da Lei nº
8.666, de 1993, cujo prazo de validade não poderá ser inferior ao prazo de vigência do contrato objeto deste
Edital, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 56, § 1º da Lei n. º 8.666/93.
16.2. A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses
contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção
contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a empresa pagou todas as verbas
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, quando houver.
16.3. Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes no art. 57,
da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida
renovação da garantia prestada, tomando-se por base o valor atualizado do contrato.
16.4. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer
imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da
CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas
depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Termo de
Referência, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa
apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 8.666/1993, da Lei nº. 10.520/2002, a
licitante/Adjudicatária, que:
a) Não assinar o contrato, quando convocada pelo setor competente para celebração do mesmo;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame;
17.2.

Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o

instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente
de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:
a) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
17.3. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada à
aplicação das seguintes multas de mora:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em
atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
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b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso,
a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
17.4. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à
Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:
a) advertência escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado pelo prazo de até 05
(cinco) anos e descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitações e Contratos – SGC
por igual prazo.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
17.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea “b”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 5
(cinco) dias úteis;
17.6. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades
previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
17.7. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais,
quando:
a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.
17.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
17.9. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,
amigável ou judicialmente.
17.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a
CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e
das demais cominações legais;
17.11. Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
17.12. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Administração Pública, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa do Estado e cobrados judicialmente;
17.13. O Gestor responsável, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade;
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17.14. Tais penalidades poderão ser aplicadas no tanto no decurso do certame como no âmbito contratual,
a depender do momento da infração cometida.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrição.
18.1.1. As exigências previstas no Termo de Referência e seus anexos, não elencadas para a
aceitabilidade de proposta de preço e a habilitação de licitante, deste edital, não serão levadas a
efeito para fins de licitação, podendo o órgão interessado solicitar-lhes o cumprimento como condição
de contratação.
18.2. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar parecer
técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Estadual, para esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originariamente da proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá
após a conclusão da diligência promovida.
18.3. A Secretaria Adjunta de Registro de Preços - SARP poderá revogar a presente licitação por razões
de interesse público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.
18.4. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o direito do
contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do
contrato;
b) a nulidade do procedimento licitatório induz à nulidade do Contrato ou instrumento equivalente,
ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior;
c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.5. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
18.6. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Estado do Maranhão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
18.7. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização,
poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente Edital.
18.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário.
18.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas
de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas e os documentos de habilitação.
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18.10. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação.
18.11. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Federal n° 3.555/2000 e Decreto Estadual n° 31.553/2016.
18.12. O resultado desta licitação será comunicado em sessão pública ou mediante publicação na Imprensa
Oficial.
18.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Secretaria
Adjunta de Registro de Preços - SARP.
18.14. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e
cópias autenticadas em papel.
18.15.

Este

Edital

e

seus

anexos

estão

à

disposição

dos

interessados

no

site

www.comprasgovernamentais.gov.br, www.segep.ma.gov.br e na SECRETARIA DE ESTADO DA
GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP, situada na Av. Jerônimo de
Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, (4º andar), s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, de segunda
a sexta-feira, no horário das 13h às 19h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a
entrega de uma resma de papel A4.
19.15.1. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão disponibilizados na
página www.comprasgovernamentais.gov.br; e no site www.segep.ma.gov.br na sede da SARP.
18.16 Ao adquirir o Edital na sede da SARP, o interessado deverá declarar estar ciente da necessidade de
acompanhamento, na página www.comprasgovernamentais.gov.br e no site www.segep.ma.gov.br, de
eventuais notificações e comunicações.
18.17. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I

Termo de Referência

ANEXO I - A

Regionalização dos Lotes - Endereços

ANEXO I - B

Orientações para o Combate e Prevenção da COVID-19

ANEXO II

Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo Único)

ANEXO III

Minuta do Contrato

São Luís/MA, 06 de agosto de 2020.

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços
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SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020 – SARP/MA

ANEXO I
1. OBJETO
1.1. Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços voltados para o
preparo, transporte e fornecimento de alimentação (desjejum, almoço, lanche e jantar), com disponibilização de
todos os insumos, acompanhamento técnico e supervisão necessária, sendo os alimentos providos em “selfservice” e/ou “quentinhas”, a fim de atender as pessoas presas e servidores sob responsabilidade da Secretaria
de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. O presente procedimento licitatório decorre da necessidade de contratação de empresa especializada em serviços
de alimentação incluindo o preparo, transporte e fornecimento (desjejum, almoço, lanche e jantar), para todos os
servidores e presos sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão, em
respeito ao disposto no artigo 12 da Lei 7210 de 1984, de cumprimento obrigatório pelo Estado, visando à integridade
física e promoção da saúde de presos e servidores.
2.2. A licitação será na modalidade por lote, visto que o órgão solicitante pretende adquirir insumos que no seu contexto
geral são da mesma natureza, tendo a certeza que aglutinando os itens em lotes, poderá gerar ao licitante ganhador,
uma maior economia de escala que, certamente, será traduzida em menores preços em sua proposta global, além de
garantir o cumprimento do cronograma de entrega proposta no edital, pois caso os itens fossem divididos entre vários
licitantes, qualquer atraso por parte de qualquer um deles, comprometeria todo o planejamento do órgão solicitante.
2.3. A vantajosidade da contratação nem sempre está intrinsicamente ligada ao menor preço, mas na menor
onerosidade da Administração, conforme lição do doutrinador Marçal Justen Filho (2014, p. 497) nos diz que “a maior
vantagem se apresenta quando a Administração Pública assume o dever de realizar a prestação menos onerosa e o
particular a realizar a melhor e mais completa prestação”.
2.4. Destaca-se que a presente licitação será repetida, com os devidos ajustes, atendendo ao disposto no PARECER N°
278/2020 – PJ/PGE, que opinou pela revogação do Procedimento Licitatório – Pregão n. 120/2018-POE/MA, tendo em
vista a omissão no instrumento convocatório de cláusula que trata da subcontratação de Microempresa – ME, Empresa
de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI com sede no Estado, nos termos da Lei Estadual
10.403/2015, a qual busca promover o fomento e o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional.
2.5. Ademais, considerando a necessidade de se exigir que a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual subcontratada seja sediada no Estado do Maranhão, porquanto tal condição é essencial
e indispensável para a execução satisfatória do objeto a ser contratado.

3. MODALIDADE
3.1. A contratação da prestação dos serviços se dará por meio de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, no tipo
menor preço por lote, pelo Sistema de Registro de Preço.

4. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. A prestação dos serviços de nutrição e alimentação envolverá todas as etapas do processo de operacionalização,
produção e entrega das refeições ao (s) local (is) indicado (s)pela contratante, observando o padrão de alimentação
estabelecido, o número de presos e servidores, os tipos de refeição e os respectivos horários bem como as orientações
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contidas no ANEXO I-B em relação ao cuidados que deverão ser tomados em relação ao combate e prevenção da
COVID 19.
4.2. A estimativa de comensais dia/mês, o detalhamento das necessidades, assim como a descrição e individualização
dos lotes encontra-se descriminado no ITEM 7 tendo como base os quantitativos de refeições solicitados atualmente,
aplicando-se a média de crescimento do número de apenados no Sistema Prisional Maranhense, bem como levando em
consideração as novas Unidades Prisionais que serão construídas e assumidas por esta Secretaria.
4.3. Os quantitativos das refeições solicitadas são estimados e poderão sofrer diminuição ou aumento devido a
rotatividade de presos e servidores, respeitando o limite de 25% (vinte e cinco por cento), devendo a Contratada
apresentar relatórios mensais com a quantidade entregue de refeições.
4.4. No cálculo de quantitativo de internos, levou-se em consideração a taxa de crescimento registrado no período dos
últimos 12 (doze) meses que foi de 28,13%.
4.5. No cálculo do quantitativo de refeições a serem servidas aos servidores, levou-se em consideração a escala de
trabalho dos servidores de cada local de entrega, assim como foi acrescida ao quantitativo a estimativa de servidores
que serão necessários para executar os trabalhos de segurança e administração nas novas Unidades Prisionais.

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS E ELABORAÇÃO DOS CARDÁPIOS
5.1. O objeto a ser contratado deverá ser executado em conformidade com as instruções deste Termo de Referência e,
ainda, atender aos requisitos legais e normativos para a prestação de serviços de alimentação, inclusive, a Resolução
n°. 216 de 15 de setembro de 2004, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
5.2. A prestação dos serviços deverá obedecer às especificações do cardápio, aos limites territoriais de cada lote, a
quantidade de refeições por dia, a demanda e a necessidade administrativa desta SEAP/MA, sendo que as refeições
serão servidas todos os dias da semana, impreterivelmente, nos horários definidos abaixo:
5.2.1. Desjejum (café da manhã) das 06h às 07h;
5.2.2. Almoço das 11h às 12h;
5.2.3. Lanche até as 15h;
5.2.4. Jantar das 17h30 às 18h.
5.3. A prestação dos serviços será solicitada via aplicativo, que estará disponibilizado no APP STORE e na Plataforma
WEB, sendo de inteira responsabilidade da contratada o atendimento das demandas realizadas por este meio. Os
históricos das solicitações servirão para fins de prestação de contas.
5.4. O aplicativo será disponibilizado pela contratante, vez que criou a plataforma e orientará a CONTRATADA na
utilização do mesmo.
5.5. Após o recebimento da Ordem de Serviço, a contratada deverá, em até 30 (trinta) dias uteis, providenciar a
execução do objeto, respeitando todas as especificidades e regras deste Termo de Referência.
5.6. A contratada deverá dispor de profissionais tecnicamente competentes para a execução dos serviços, inclusive,
nutricionistas registrados junto ao Conselho Regional de Nutrição – CRN, e ainda:
5.6.1. Conjuntamente ao Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA desta SEAP/MA, planejar os
cardápios com periodicidade mensal;
5.6.2. Elaborar os pedidos de gêneros relacionados à composição do cardápio;
5.6.3. Organizar e executar a aquisição e o armazenamento dos gêneros alimentícios, segundo normas técnicas,
sanitárias, entre outras;
5.6.4. Organizar e executar o preparo das refeições;
5.6.5. Transportar e distribuir as refeições em todas as localidades dispostas no Anexo I;
5.6.6. Supervisionar e treinar seus funcionários conforme as práticas mais atuais e utilizados no mercado;
5.6.7. Supervisionar a higiene aplicada na manipulação dos alimentos e no manuseio dos utensílios, bem como a
higiene do pessoal durante a execução dos serviços.
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5.6.8. Deliberar e/ou atender a qualquer solicitação da fiscalização, quanto a tudo que se relacione à boa execução dos
serviços contratados, conforme previsto na Lei 8.666/93 e Resoluções CFN nº 218/99 e 229/99.
5.7. A confecção dos cardápios deverá atender as especificidades e quantidades dos alimentos a serem fornecidos, as
peculiaridades regionais abrangidas por cada lote e a demanda administrativa da contratante.
5.8. O cardápio será disponibilizado pelo serviço Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA, através de contato por
Telefone disponibilizado no endereço eletrônico: www.seap@ma.gov.br, devendo ser afixado em local visível nas
dependências da contratante, além de sua disponibilização no site oficial da SEAP/MA sendo atualizado diariamente.
5.9. A contratante, reservar-se ao direito de alterar o cardápio apresentado, sempre que julgar conveniente e de acordo
com a realidade e aceitação locais de execução. Neste caso, deverá comunicar a contratada no prazo de até 72
(setenta e duas) horas anteriores ao fornecimento do cardápio alterado. A alteração deve ocorrer com solicitação e
justificada por meio físico escrito ou via email.
5.10. No caso de alteração realizada pela contratada, esta deverá ser cientificada e autorizada pela contratante, sendo
que o cardápio somente poderá ser alterado com solicitação e justificativa por meio físico e escrito ou via E-mail, no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores ao fornecimento do cardápio alterado.
5.11. O FCA será responsável pelo recebimento das demandas e sua autorização.
5.12. A contratante, conjuntamente com a contratada, poderá elaborar cardápios diferenciados para datas especiais, tais
como: Semana Santa, Natal, Ano Novo e Festas Juninas, observadas as características de atendimento, sem custos
adicionais.
5.13. Observando as normas técnicas, sanitárias e de nutrição, a elaboração de cardápios deve, também, considerar:
5.13.1. Fatores sensoriais como textura, sabor, cor e odor que normalmente condicionam a aceitação do consumidor;
5.13.2. Safra do alimento;
5.13.3. Adequação ao clima e estado provável de tempo na data em que a refeição será servida;
5.13.4. Digestão dos alimentos.
5.14. Os cardápios deverão apresentar preparações variadas, de boa aparência, atender as necessidades nutricionais e
garantir uma boa aceitabilidade por parte dos consumidores.
5.15. A variação deverá ocorrer tanto nas refeições principais (desjejum, almoço e jantar), quanto nos lanches, onde
nunca poderá ser repetido o mesmo cardápio no período de 10 (dez) dias.
5.16. Minimamente, uma vez na semana, no almoço ou no jantar, deverá ser fornecido 150 (cento e cinquenta) gramas
de filé de peixe ou 250 (duzentos e cinquenta) gramas de posta de peixe, cozidos ou fritos, por pessoa.
5.17. Pelo menos 02 (duas) vezes por mês será servida 250 (duzentos e cinquenta) gramas de feijoada (insumos
obrigatórios: calabresa, bacon, toucinho, carne seca, costela suína, orelha suína e azeitona) por pessoa.
5.18. Pelo menos 02 (duas) vezes por mês será servida 250 (duzentos e cinquenta) gramas de mocotó (insumo
obrigatórios: unha bovina, bucho, tripa, bacon, azeitona e calabresa) por pessoa.
5.19. Sempre que necessário, os cardápios deverão atender as solicitações de dietas especiais, conforme mencionado
pela contratante sem custo adicional, via aplicativo, disponibilizado pela contratante.

6. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS
6.1. O valor global estimado para o presente Registro de Preços será 153.904.663,60 (cento e cinquenta e três
milhões, novecentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).
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7. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM

DESCRIÇÃO

UN.
AQUISIÇÃO

QTD.

VLR.
UNIT.

VLR. TOTAL

LOTE 01(Grupo 01)
1

ALMOÇO PARA INTERNOS

1 - Unid.

1.310.077

8,40

11.004.646,80

2

JANTAR PARA INTERNOS

1 - Unid.

1.310.077

8,37

10.965.344,49

1 - Unid.

1.310.077

2,69

3.524.107,13

3

CAFÉ DA MANHÃ PARA
INTERNOS

4

LANCHE PARA INTERNOS

1 - Unid.

1.310.077

3,70

4.847.284,90

5

ALMOÇO PARA SERVIDORES

1 - Unid.

235.930

8,47

1.998.327,10

6

JANTAR PARA SERVIDORES

1 - Unid.

90.770

8,44

766.098,80

1 - Unid.

116.092

2,69

312.287,48

1 - Unid.

168.524

3,73

628.594,52

7
8

CAFÉ DA MANHÃ PARA
SERVIDORES
LANCHE PARA SERVIDORES

VALOR TOTAL LOTE 01

34.046.691,22

LOTE 02(Grupo 02)
9

ALMOÇO PARA INTERNOS

1 - Unid.

1.051.620

8,40

8.833.608,00

10

JANTAR PARA INTERNOS

1 - Unid.

1.051.620

8,37

8.802.059,40

11

CAFÉ DA MANHÃ PARA

1 - Unid.

1.051.620

2,69

2.828.857,80

INTERNOS
12

LANCHE PARA INTERNOS

1 - Unid.

1.108.560

3,70

4.101.672,00

13

ALMOÇO PARA SERVIDORES

1 - Unid.

123.735

8,47

1.048.035,45

14

JANTAR PARA SERVIDORES

1 - Unid.

70.810

8,44

597.636,40

15

CAFÉ DA MANHÃ PARA

1 - Unid.

74.460

2,69

200.297,40

1 - Unid.

111.325

3,73

415.242,25

SERVIDORES
16

LANCHE PARA SERVIDORES

VALOR TOTAL LOTE 02

26.827.408,70

LOTE 03(Grupo 03)
17

ALMOÇO PARA INTERNOS

1 - Unid.

386.846

8,40

3.249.506,40

18

JANTAR PARA INTERNOS

1 - Unid.

365.311

8,37

3.057.653,07

19

CAFÉ DA MANHÃ PARA

1 - Unid.

365.311

2,69

982.686,59

INTERNOS
20

LANCHE PARA INTERNOS

1 - Unid.

386.846

3,70

1.431.330,20

21

ALMOÇO PARA SERVIDORES

1 - Unid.

60.955

8,47

516.288,85

22

JANTAR PARA SERVIDORES

1 - Unid.

22.630

8,44

190.997,20

23

CAFÉ DA MANHÃ PARA

1 - Unid.

28.105

2,69

75.602,45

1 - Unid.

35.040

3,73

130.699,20

SERVIDORES
24

LANCHE PARA SERVIDORES

VALOR TOTAL LOTE 03

9.634.763,96
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LOTE 04(Grupo 04)
25

ALMOÇO PARA INTERNOS

1 - Unid.

616.883

9,14

5.638.310,62

26

JANTAR PARA INTERNOS

1 - Unid.

616.883

9,09

5.607.466,47

27

CAFÉ DA MANHÃ PARA

1 - Unid.

616.883

2,79

1.721.103,57

INTERNOS
28

LANCHE PARA INTERNOS

1 - Unid.

616.883

4,27

2.634.090,41

29

ALMOÇO PARA SERVIDORES

1 - Unid.

76.816

9,25

710.548,00

30

JANTAR PARA SERVIDORES

1 - Unid.

62.314

9,20

573.288,80

31

CAFÉ DA MANHÃ PARA

1 - Unid.

63.311

2,80

177.270,80

1 - Unid.

62.216

4,31

268.150,96

SERVIDORES
32

LANCHE PARA SERVIDORES

VALOR TOTAL LOTE 04

17.330.229,63

LOTE 05(Grupo 05)
33

ALMOÇO PARA INTERNOS

1 - Unid.

348.245

8,40

2.925.258,00

34

JANTAR PARA INTERNOS

1 - Unid.

348.245

8,37

2.914.810,65

35

CAFÉ DA MANHÃ PARA

1 - Unid.

348.245

2,69

936.779,05

INTERNOS
36

LANCHE PARA INTERNOS

1 - Unid.

348.245

3,70

1.288.506,50

37

ALMOÇO PARA SERVIDORES

1 - Unid.

43.800

8,47

370.986,00

38

JANTAR PARA SERVIDORES

1 - Unid.

22.630

8,44

190.997,20

39

CAFÉ DA MANHÃ PARA

1 - Unid.

41.975

2,69

112.912,75

1 - Unid.

30.295

3,73

113.000,35

SERVIDORES
40

LANCHE PARA SERVIDORES

VALOR TOTAL LOTE 05

8.853.250,50

LOTE 06(Grupo 06)
41

ALMOÇO PARA INTERNOS

1 - Unid.

584.679

8,40

4.911.303,60

42

JANTAR PARA INTERNOS

1 - Unid.

584.679

8,37

4.893.763,23

43

CAFÉ DA MANHÃ PARA

1 - Unid.

584.679

2,69

1.572.786,51

INTERNOS
44

LANCHE PARA INTERNOS

1 - Unid.

584.679

3,70

2.163.312,30

45

ALMOÇO PARA SERVIDORES

1 - Unid.

52.195

8,47

442.091,65

46

CAFÉ DA MANHÃ PARA

1 - Unid.

36.135

2,69

97.203,15

SERVIDORES
47

LANCHE PARA SERVIDORES

1 - Unid.

50.735

3,73

189.241,55

48

JANTAR PARA SERVIDORES

1 - Unid.

22.630

8,44

190.997,20

VALOR TOTAL LOTE 06

14.460.699,19
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LOTE 07(Grupo 07)
49

ALMOÇO PARA INTERNOS

1 - Unid.

270.052

8,40

2.268.436,80

50

JANTAR PARA INTERNOS

1 - Unid.

270.052

8,37

2.260.335,24

51

CAFÉ DA MANHÃ PARA

1 - Unid.

270.052

2,69

726.439,88

INTERNOS
52

LANCHE PARA INTERNOS

1 - Unid.

270.052

3,70

999.192,40

53

ALMOÇO PARA SERVIDORES

1 - Unid.

49.640

8,47

420.450,80

54

JANTAR PARA SERVIDORES

1 - Unid.

21.900

8,44

184.836,00

55

CAFÉ DA MANHÃ PARA

1 - Unid.

48.545

2,69

130.586,05

1 - Unid.

55.480

3,73

206.940,40

SERVIDORES
56

LANCHE PARA SERVIDORES

VALOR TOTAL LOTE 07

7.197.217,57

LOTE 08(Grupo 08)
57

ALMOÇO PARA INTERNOS

1 - Unid.

599.618

9,14

5.480.508,52

58

JANTAR PARA INTERNOS

1 - Unid.

599.618

9,09

5.450.527,62

59

CAFÉ PARA INTERNOS

1 - Unid.

599.618

2,79

1.672.934,22

60

LANCHE PARA INTERNOS

1 - Unid.

599.618

4,27

2.560.368,86

61

ALMOÇO PARA SERVIDORES

1 - Unid.

74.095

9,25

685.378,75

62

JANTAR PARA SERVIDORES

1 - Unid.

31.390

9,20

288.788,00

63

CAFÉ PARA SERVIDORES

1 - Unid.

77.015

2,80

215.642,00

64

LANCHE PARA SERVIDORES

1 - Unid.

62.780

4,31

270.581,80

VALOR TOTAL LOTE 08

16.624.729,77

LOTE 09(Grupo 09)
65

ALMOÇO PARA INTERNOS

1 - Unid.

694.654

9,14

6.349.137,56

66

JANTAR PARA INTERNOS

1 - Unid.

694.654

9,09

6.314.404,86

67

CAFÉ PARA INTERNOS

1 - Unid.

694.654

2,79

1.938.084,66

68

LANCHE PARA INTERNOS

1 - Unid.

694.654

4,27

2.966.172,58

69

ALMOÇO PARA SERVIDORES

1 - Unid.

75.555

9,25

698.883,75

70

JANTAR PARA SERVIDORES

1 - Unid.

36.865

9,20

339.158,00

71

CAFÉ PARA SERVIDORES

1 - Unid.

53.290

2,80

149.212,00

72

LANCHE PARA SERVIDORES

1 - Unid.

40.515

4,31

174.619,65

VALOR TOTAL LOTE 09

18.929.673,06

VALOR TOTAL GLOBAL

153.904.663,60

8. DAS CONDIÇÕES E DOS CUIDADOS REFERENTES AOS GÊNEROS E INSUMOS ALIMENTÍCEOS
8.1. A contratada deverá utilizar gêneros alimentícios de marcas, fabricantes ou produtores de boa qualidade perante o
mercado nacional.
8.2. Todos os componentes complementares e auxiliares à execução contratual devem estar em perfeitas condições de
higiene, conservação e apresentação, bem como, seu recebimento e utilização devem atender ao controle de qualidade
estabelecido na Resolução n°. 216, de 15 de setembro de 2004, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– ANVISA.
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8.3. Os gêneros e insumos alimentícios derivados do mercado “hortifruteiro” devem ser recebidos o mais próximo
possível do consumo, sendo selecionados no momento da entrega e armazenados imediatamente em câmara fria, caso
seja para utilização a posteriori.
8.4. Os gêneros e insumos alimentícios oriundos de produtos animais deverão advir de estabelecimentos fiscalizados
pelo Serviço de Inspeção Federal – SIF, entre outros órgãos responsáveis pela fiscalização, com sua aprovação
devidamente certificada, caso seja solicitado prova e vista pela contratante.
8.5. Os embutidos usados como prato principal, assim como os insumos “frios” (p.ex., queijo fresco com e sem sal,
queijo prato, queijo mussarela, apresuntado, presunto suíno ou de peru, lombo e mortadela) utilizados nas refeições
devem ser de primeira qualidade e de marca consagrada no mercado consumidor.
8.6. Os ovos devem ser na cor branca e tamanho grande.
8.7. O leite deverá ser integral, pasteurizado do tipo B ou esterilizado em embalagem longa vida e de origem/produtor de
marca consagrada no mercado consumidor.
8.8. O arroz deverá ser polido, de grãos longos e finos e do tipo I.
8.9. O feijão deverá ser isento de sujidades, podendo ser preto, branco, mulata gorda ou carioca, e do tipo I.
8.10. A salada poderá ser cozida ou crua, devendo ser preparada o mais próximo possível da entrega das refeições.
8.11. Os alimentos preparados e não consumidos em uma refeição (sobras limpas) não poderão ser reutilizados
posteriormente.
8.12. O consumo de todos os alimentos acima listados deve ser realizado dentro do prazo de validade.

9. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS E INSUMOS ALIMENTÍCEOS
9.1. Diariamente, deverão ser fornecidas refeições do almoço e jantar contemplando o peso de 600g por prato, dentre
as quais:
9.1.1. 120 gramas de proteína, exceto preparações de posta de peixe, cozidos ou fritos, feijoada e mocotó que serão
250 gramas por pessoa;
9.1.2. 260 gramas de arroz;
9.1.3. 50 gramas de guarnição (Macarrão, Farofa, Purê, Pirão)
9.1.4. 100 gramas de feijão, exceto feijoada;
9.1.5. 70 gramas de salada;
9.2. Além do estipulado no item anterior a contratada deverá fornecer 50 gramas de farinha de mandioca branca tipo 1
ou farinha d’água de 1º qualidade, na forma de farofa ou natural, enviados em embalagem individual, separadamente.
9.3. A contratada deverá fornecer 01 (uma) sobremesa no almoço e 01 (uma) sobremesa no jantar, variando entre
doces industrializados tais como, paçoquinha, docinho de caju, docinho de goiaba, pé de moleque e frutas da estação.
Quaisquer sobremesas diversas a estas devem ser previamente informadas.
9.4. O fornecimento de sobremesa de frutas será feito por demanda, de acordo com a necessidade e programação da
contratante, de modo a serem fornecidas frutas inteiras, higienizadas e embaladas separadamente, envolvidas por
material ou embalagem transparente, variando entre banana, maçã, laranja, tangerina e goiaba, ou outras previamente
informadas.
9.5. As gramaturas dispostas no subitem 8.1 devem considerar as refeições prontas para o adequado consumo
humano.
9.6. As proteínas serão servidas com baixo teor de gordura e sem excessos de sebo, nervuras e músculos, perfazendo
um total de 120g por prato, contemplando as seguintes possibilidades:
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TIPO

ESPECIFICAÇÃO

BOVINA SEM OSSO

GALINHA/FRANGO SEM

PREPARO

Patinho, coxão mole, coxão duro, alcatra,

Bife, cozidos, ensopados, iscas, trinchados,

maminha, contrafilé ou carne de sol

empanados, assados, grelhados ou tortas.

Assado, grelhado, isca, empanados,

Filé de peito ou sobrecoxa

OSSO

SUÍNA SEM OSSO

Pernil, lombo, barriga ou file

ensopados, lasanha, torta ou frito

Grelhado, assado, frito ou cozido (embutir
calabresa de marca consagrada no mercado)

Peixe serra, tambaqui, pescada amarela ou
PEIXES

branca, surubim, pescadinha do mar,

Postas, frito, cozido, file, tortas ou escabeche

tainha, tilápia ou bacalhau

9.7. Não serão consideradas formas de proteínas os empanados industrializados, hambúrgueres, “farofões”, dentre
outros meios, senão àqueles do subitem anterior.
9.8. A salada poderá ser cozida ou crua, contendo no mínimo dois tipos de legumes, obedecendo ao limite de 70g por
prato, sendo:
9.8.1. Salada folhosa/crua: acelga, alface, tomate, cebola, pepino ou pimentão;
9.8.2. Salada cozida/refogada/purê: abobrinha, abóbora, batata inglesa, quiabo, maxixe, beterraba, couve, repolho,
cenoura, chuchu, repolho roxo ou vagem.
9.9. As saladas serão servidas obedecendo a uma combinação de cores e texturas, sendo obrigatória a alternância
semanal entre saladas folhosas ou cruas e saladas cozidas, refogadas ou em forma de purê.
9.10. O Desjejum (“café da manhã”) deverá ser entregue todos os dias, contemplando: café sem leite e/ou com leite
conforme descriminado pela contratante, 02 (dois) pães de 50 (cinquenta) gramas, podendo ser produzidos ou
adquiridos pela contratada, sendo que cada um será recheado com 20 (vinte) gramas de margarina com sal.
9.11. Ofertar leite por interno, conforme prescrição do setor de enfermagem da unidade, que necessita de ingestão
diária de leite para amenizar o desconforto no trato intestinal causado pela medicação administrada e para aqueles que
possuem restrição alimentar ou patologia que demanda leite na dieta.
9.12. O café será acondicionado em garrafas térmicas da contratada. Quando puro 200ml, adocicado com leite
utilizando a proporção de 130ml de café puro adicionado a 70ml de leite integral.
9.13. Quando necessário, a contratante informará a necessidade de dieta especial, via aplicativo.

DIETAS

CARACTERÍSTICAS

INDICAÇÃO
Para os casos em que haja necessidade de

Pastosa

Fornecer uma dieta que possa ser deglutida

facilitar a mastigação, ingestão, deglutição; e

com pouco ou nenhum esforço

de se permitir certo repouso gastrointestinal;
e em alguns pós-operatórios.

Líquida Pastosa ou
Pastosa Liquidificada

Fornecer ao paciente uma dieta que permite

Para pacientes com problemas de

minimizar o trabalho do trato gastrointestinal e

mastigação, deglutição e digestão, com trato

a presença de resíduos no cólon.

gastrointestinal, com moderada alteração, e
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para o pós-operatório de cirurgias do TGI.
É indicada para a prevenção e controle de
Hipossódica

Dieta com restrição de sódio ou hipossódica

edema, insuficiência cardíaca, hipertensão
crônica grave, distúrbios renais, hepáticos e
pulmonares

9.14. O “lanche da tarde” também deverá ser servido todos os dias, contemplando: achocolatado ou refrigerante ou suco
de frutas (Polpa), e 01 (um) pão de 50 (cinquenta) gramas, recheado com 15 (quinze) gramas de queijo, 15 (quinze)
gramas de presunto e 15 (quinze) gramas de margarina com sal ou 100 (cem) gramas de bolo (trigo, macaxeira, milho,
chocolate, laranja, maracujá, cenoura ou abacaxi), ou salgados tipo (Coxinha, pastel e pão pizza), ou pão recheado
(frango, carne, presunto ou queijo), ou no mínimo 62 (sessenta e duas) gramas de biscoito recheado (chocolate,
morango etc.), produzidos ou adquiridos pela CONTRATADA.
9.15. O fornecimento de bebidas geladas deverá ocorrer em embalagem “tetra-pak”, recipientes plásticos ou garrafas
térmicas da CONTRATADA, servido para cada pessoa em copo descartável de 200ml (duzentos), fornecido pela
CONTRATADA.
9.16. As medidas estabelecidas nos subitens 8.14 e 8.15 poderão ser consideradas de forma aproximada ou similar,
sendo que o servidor da CONTRATANTE a receber os produtos tem a obrigação de formalizá-lo no atesto e comunicar
à Comissão Fiscal do Contrato, não afastando a responsabilidade da CONTRATADA por falhas na execução.
10. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS
10.1. A contratada deve fornecer a gramatura indicada para cada tipo de refeição relacionada no item 8.1, sob pena de
desconto proporcional, de acordo com os seguintes critérios:
10.1.1. Para volume maior que 150 (cento e cinquenta) refeições: será inspecionado pela CONTRATANTE 3% (três por
cento) do quantitativo;
10.1.2. Para volume inferior a 150 (cento e cinquenta) refeições: serão inspecionadas 03 (três) amostras.
10.2. A contratante aferirá diariamente se a gramatura do conjunto da refeição ou seus itens em separado estão em
conformidade com o contratado. Caso haja descumprimento, contínuo ou alternadamente, pelo total de 10 (dez) dias no
mês, será realizado o desconto proporcional, para posterior emissão de nota fiscal a ser apresentada pela contratada.
10.3. O procedimento de aferição de amostras para fins de ateste da quantidade de alimentação que efetivamente foi
entregue pela contratada será regulamentado por Instrução Normativa desta Secretária, a qual será atualizada
periodicamente.

11. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO
11.1. A contratada deverá contemplar todos os materiais de limpeza e consumo necessários à execução dos serviços,
tais como:
11.1.1. Itens de limpeza e higiene necessários durante o preparo, transporte, distribuição e consumo das refeições;
11.1.2. Embalagens descartáveis de alumínio, redonda com capacidade de 1.120 ml, com fechamento automático,
número 09 (nove);
11.1.3. Guardanapo de papel;
11.1.4. Talheres descartáveis;
11.2. Serão disponibilizados itens para o self-service: palitos de dente de bambu, saches de sal refinado, molho de
pimenta, copos descartáveis, pratos, talheres, bandejas, recipientes tipo gastonorm, equipamento para o “banho maria”
(balcão self-service com o número mínimo de 6 cubas) e 02 funcionários para cada 100 pessoas servidas, os quais
serão incumbidos de servir as refeições, organizar o ambiente do refeitório e promover a limpeza de todos os materiais
a serem utilizados pelos consumidores.
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11.3. Os objetos necessários para a prestação dos serviços devem ser estocados em recinto próprio ou, quando for o
caso, em local da subcontratada, ambos, obrigatoriamente, obedecendo a Resolução n°. 216/2004 – Anvisa.
11.4. Os locais de armazenamento deverão ser informados em até 15 (quinze) dias uteis após o início da execução
contratual.
11.5. Entendendo necessário, a contratada fiscalizará os locais de armazenamento, independente de comunicação
prévia à contratante.
11.6. A contratada deverá dispor de estoque mínimo de alimentos e materiais de limpeza e consumo compatível com o
cardápio aprovado, devendo ser previsto estoque emergencial de produtos não perecíveis destinados a substituir
eventuais falhas no fornecimento regular das refeições.
11.7. Os gêneros alimentícios estocados na área de armazenamento terão que apresentar condições técnicas de
qualidade e validade para a produção da alimentação. Não será permitido o armazenamento de gêneros com a data de
validade vencida e sem a apresentação do rótulo original, assim como, enlatados oxidados e/ou danificados e gêneros
armazenados em caixas de papelão
11.8. Os alimentos deverão ser armazenados de forma adequada, respeitando-se sua natureza e perecibilidade,
conforme padrão de qualidade exigido pelas normas da Vigilância Sanitária, de modo a evitar a sua deterioração e
perda parcial ou total de valor nutritivo, a mudança das características organolépticas, ou os riscos de contaminação de
qualquer espécie, devendo quando de sua recepção pela contratada, ser vistoriado e acondicionado em recipiente
adequado as suas características.
11.9. A contratante poderá solicitar listagem de todos os materiais de limpeza e consumo e dos gêneros e insumos
alimentícios utilizados pela Contratada com a indicação de seu fabricante ou produtos e marca comercial, ou amostra
dos produtos, antes da sua utilização.

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
12.1. A licitante como prova de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá apresentar:
12.2. No mínimo, 1 (um) Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou está fornecendo produtos compatíveis com o objeto desta
licitação. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo,
devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com
expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.
12.2.1. Considerar-se-á como pertinente e compatível, em características e quantidades, com o(s) objeto(s) deste
instrumento, a comprovação da prestação de serviços, por meio de atestados, com um mínimo de 30% (trinta por cento)
para cada lote.
12.2.2. Experiência mínima, com desempenho satisfatório, durante pelo menos 3 (três) anos, ininterruptos ou não,
admitindo-se a utilização de mais de 1 (um) atestado para somar o(s) prazo(s) (neste caso, não concomitantes).
12.3. Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária, ou outro órgão equivalente, pertencente a unidade federativa
onde se encontra o estabelecimento do licitante.
12.4. Comprovação por parte da licitante de dispor, na data de apresentação da proposta, profissional de nível superior,
nutricionista, ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Nutrição.
12.4.1. A comprovação de vínculo do profissional com a licitante citada anteriormente deverá ser feita por meio de
prova de Registro da empresa no Conselho onde a mesma está vinculada em que figure o profissional disponibilizado
como responsável técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviço ou ainda,
declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da
declaração de anuência do mesmo profissional.
12.5. Todos os ingredientes utilizados na execução do objeto deste Edital devem ser de origem certificada pela ANVISA
e atender aos padrões estabelecidos por esta agência.
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12.6. Todos os itens utilizados na execução do objeto deste Edital devem atender à Cartilha sobre Boas Práticas para
Serviços de Alimentação – ANVISA, bem como obedecer todas as regras da RDC nº 216/2014.
13. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
13.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura do mesmo, podendo ter
a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vista a obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a SEAP/MA, por se tratar de prestação de serviço de natureza contínua dotado de habitualidade e
essencialidade, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso II do Art. 57 da Lei Federal 8.666/1993.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela contratada.
14.2. Elaborar os cardápios com antecedência mínima de 15 (quinze) dias uteis.
14.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a contratada entregar fora das especificações do Edital.
14.4. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso.
14.5. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado neste Termo de Referência.
14.6. Notificar, por escrito à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando
prazo para a sua correção.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Cumprir fielmente as condições exigidas para execução do objeto de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referência;
15.2. Proceder ao fornecimento e a entrega de acordo com o Termo de Referência, todos os dias da semana, nos
horários definidos neste Termo de Referência;
15.3. Preparar e fornecer refeições de acordo com o cardápio elaborado obedecidos aos critérios qualitativo e
quantitativo das refeições individuais;
15.4. Atender rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas pela Contratante para a prestação de serviços sob
pena da aplicação das sanções previstas na legislação;
15.5. Informar a SEAP/MA, por escrito, a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na
regularidade da execução do contrato e prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários;
15.6. A Contratada deverá respeitar as regras de subcontratação de terceiros previstas neste Termo de Referência e
nas demais normas atinentes à matéria, especialmente, o estabelecido no Art. 72, caput e Art. 78, inciso VI da Lei
Federal n° 8.666/1993 c/c Art. 8° da Lei Estadual n° 10.403/2015.
15.7. A subcontratação será permitida de 2% a 30% (dois a trinta por cento) do valor global de cada lote, devendo, para
tanto, estar prevista no Contrato.
15.8. A responsabilidade originária da contratante permanecerá inalterada, respondendo ela por qualquer
descumprimento contratual que porventura a subcontratada vier a cometer.
15.9. As demais regras de execução dos serviços contidas neste Termo de Referência aplicar-se-ão à subcontratada.
15.10. A Contratada deverá providenciar a continuidade da prestação dos serviços em qualquer caso, inclusive, quando
ocorrerem situações emergenciais, como falta de água, energia elétrica, quebra de equipamento, greve, falta de
funcionários, entre outros, de modo que nenhum destinatário fique sem alimentação.
15.11. Os funcionários da contratada deverão usar touca nos cabelos, sendo proibido o uso de adornos e esmaltes nas
unhas. Durante a manipulação e distribuição dos alimentos, o funcionário deverá utilizar luvas.
15.12. A contratada deverá observar regramento referente à Segurança e Medicina do Trabalho legislação pertinente à
Lei 5452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho) durante toda a execução do contrato.
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15.13. Será obrigatória a realização de exames dermatológicos, protoparasitológicos, hemogramas, urina tipo I,
coprocultura e VDRL a cada 6 (seis) meses, de todo o pessoal de cozinha, incluindo as copeiras, devendo os resultados
ser encaminhados ao responsável à CONTRATANTE. Os funcionários que tiverem seus exames alterados, deverão ser
substituídos e encaminhados para tratamento.
15.14. Todas as refeições fornecidas serão submetidas a controle bacteriológico, através de amostras encaminhadas
para análise mensalmente, a fim de monitorar os procedimentos higiênicos e a qualidade dos insumos, cujos resultados
serão formalmente encaminhados à contratante, devendo estar condicionado o pagamento a entrega dos resultados das
amostras realizadas mensalmente.
15.15. Além das despesas relativas a salários, encargos trabalhistas e previdenciários, a contratada arcará também com
as despesas de exames médicos ocupacionais de seus funcionários, e ainda, toda despesa trabalhista, social ou
previdenciária que venha a ser obrigatória por lei.
15.16. Os funcionários deverão receber treinamento periódico e específico, de acordo com as atividades desenvolvidas,
sem ônus para a contratante, abordando os aspectos de higiene pessoal, ambiental, alimentares, técnicas culinárias e a
prevenção de acidentes de trabalho.
15.17. Todo e qualquer dano causado pelos funcionários da empresa, serão de sua responsabilidade, devendo haver a
imediata reparação ou indenização dos mesmos, quando couber.
15.18. Sempre que houver suspeita de deterioração ou contaminação dos alimentos in natura ou preparados, os
mesmos deverão ser suspensos do consumo, guardando-se amostras para análises microbiológicas dos alimentos, a
ser realizada pela contratada por solicitação da contratante ou pela própria, a seu critério.
15.19. A contratada deverá cumprir o disposto no Art. 40, §5° da Lei Federal n° 8.666/1993, utilizando mão-de-obra de,
no mínimo, 10% egressos do Sistema Prisional Maranhense.
15.20. Os egressos que forem contratados deverão receber previamente o Curso de Manipulação de Alimentos de
acordo com normas da ANVISA, podendo trabalhar desde o início ao fim do treinamento. Sendo o curso disponibilizado
pela Contratada.
15.21. Uso de produtos de higiene pessoal e saneantes domissanitários devidamente regulares em relação às
normas de vigilância sanitária;
15.22. Uso obrigatório de EPI pelos empregados da contratada alocados para execução do serviço quando as
atividades a serem desenvolvidas o exigirem;
15.23. Cumprir as Orientações para combate e prevenção da COVID 19, Anexo I-B, extraídas do Plano de
Contingência para o novo CORONAVÌRUS (COVID 19) no Sistema Penitenciário do Maranhão.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. Caso o licitante venha a cometer atos que prejudiquem o certame ou a futura contratação, e de acordo com a
modalidade licitatória a ser escolhida, poderão ser aplicadas as penalidades legais.
16.2. De outro modo, quando do atraso injustificado na execução do contrato, a CONTRATADA poderá ser penalizada
com multa de mora de 1% (um por cento) do valor global do contrato por dia de atraso, nos termos do art. 86, caput, Lei
Federal n° 8.666/1993, e das demais legislações pertinentes.
16.3. Quando da inexecução, total ou parcial, das obrigações contratuais, e sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, a CONTRATADA, estará sujeita às sanções previstas o Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993, e nas demais
legislações pertinentes, sobretudo:
16.3.1. Advertência escrita;
16.3.2. Multa;
16.3.3. impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos
e descredenciamento do Sistema Integrado de gestão Administrativa – SIGA por igual prazo;
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16.3.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos.
16.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior
16.4. As multas serão aplicadas de acordo com as tabelas abaixo detalhadas:

INDICATIVO DE GRAU E PERCENTUAL DE MULTA
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

01

Até 0,2% sobre o valor mensal do contrato

02

Até 0,5% sobre o valor mensal do contrato

03

Até 1,0% sobre o valor mensal do contrato

04

Até 2,0% sobre o valor mensal do contrato

05

Até 5,0% sobre o valor mensal do contrato

06

Até 10,0% sobre o valor mensal do contrato

DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES
INFRAÇÃO

GRAU

Descumprimento de Cardápio (contemplando, ainda, a intempestividade de sua mudança)

01

Inadequação das embalagens individuais ou caixa térmica perante o estipulado neste

01

Termo de Referência, nas normas técnicas, sanitárias, entre outros
Temperatura da alimentação abaixo do previsto neste Termo de Referência e em

01

legislação correspondente
Entrega de alimentação mal preparada, desrespeitando o Termo de Referência e as

02

normas técnicas e sanitárias para o preparo de alimentação
Peso total da alimentação inferior ao mínimo exigido

02

Peso da proteína inferior ao mínimo exigido

02

Ausência de algum dos componentes das refeições descritos neste Termo de

02

Referência
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar dos responsáveis

02

pela fiscalização dos serviços
Concorrer para situação que venha a causar dano físico a seus funcionários e aos

04

destinatários das refeições
Atraso na entrega da alimentação, salvo atraso justificado e atestado pela SEAP/MA

04

Alimentação estragada

05

Concorrer para situação que venha a causar consequência fatal

06

Suspender ou interromper os serviços contratados, salvo por motivo de força maior ou

06

caso fortuito

16.5. A rescisão contratual poderá ocorrer a depender da gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, tendo
como parâmetro o disposto no instrumento convocatório ou no contrato, e nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei
Federal n° 8.666/1993.
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16.6. As Notas Fiscais referentes a prestação do serviço somente serão emitidas após a checagem dos controles do
que fora recebido pela SEAP através de pesagem das “quentinhas”, quando houver e do controle pela empresa do que
fora fornecido. Em caso de discordância o valor será abatido no montante do pagamento.
16.7. Em todos os casos, deverão ser respeitados os princípios do devido processo, da ampla defesa e do contraditório.

17. DO PREPARO DAS REFEIÇÕES:
17.1. O preparo dos alimentos, em todas as suas fases, deverá ser executado por pessoal treinado, dentro das
melhores técnicas de culinária, sob supervisão direta de nutricionistas, detentores de registro junto ao Conselho
Regional de Nutricionistas e de acordo com suas normas vigentes.
17.2. No que couber, o preparo deverá obedecer à Resolução n° 216/2004 – ANVISA.
17.3. Os alimentos não consumidos imediatamente após o preparo, devem ser mantidos a uma temperatura superior a
65º C ou inferior a 7º C (saladas frias e sobremesas) até o momento de serem servidos.
17.4. Os insumos utilizados nas saladas e que serão servidos na forma natural (“crua”) devem, obrigatoriamente, sofrer
limpeza pela ação de solução de hipoclorito e conservados em câmara fria até o momento da distribuição para o
consumo. Para o corte manual devem ser utilizadas tábuas de polietileno, higienizadas em hipoclorito após cada uso,
sendo exclusivas da área de preparo de vegetais.
17.5. Para o preparo das proteínas em geral, a limpeza deve ser perfeita, com remoção completa de sebo, nervuras e
demais aparas, e trabalhada em pequenos lotes de cada vez, evitando deixar carnes em temperatura ambiente por um
período superior a 01 (uma) hora. Os utensílios utilizados para o pré-preparo de carnes (placas de corte e facas) devem
ser destinados exclusivamente para esta atividade. As preparações destinadas às proteínas devem sofrer pré-preparo
(limpeza, corte e tempero) com antecedência máxima de um dia e guardadas a seguir, em câmaras frias ou geladeiras.
17.6. As porções deverão ser de tamanho regular, servindo, no máximo, 02 (duas) unidades para atingir o per capita de
gramas estabelecido, não se admitindo o serviço de retalho de proteínas, exceto, quando o cardápio estabelecer que
serão servidas como “iscas”, desfiadas.
17.6.1. Coxa e sobrecoxa de galinha/frango não poderão ser subdivididos, mesmo que o peso da unidade ou de seus
múltiplos seja superior ao peso mínimo estabelecido.
17.7. O descongelamento de aves, carnes bovinas, suínas ou peixes deverá ser feito de preferência em câmara fria,
podendo ser usados outros métodos previstos na Resolução n° 216/2004 – ANVISA, desde que corretamente
monitorados.
17.8. Cereais, verduras e leguminosas devem ser rigorosamente selecionados e lavados, e no caso das leguminosas,
deixadas em remolho de um dia para outro, desprezando-se esta água para a cocção.
17.9. O óleo de fritura deverá ser desprezado sempre que apresentar alteração das suas características físico-químicas
(PH, ponto de fumaça) ou sensoriais (viscosidade, cor e cheiro), sendo substituídos integralmente, mesmo que a
alteração ocorra no decorrer do preparo de uma refeição. O reaproveitamento em refeições posteriores não poderá
ocorrer.
17.10. Todos os alimentos prontos para o consumo deverão ser mantidos em vasilhames tampados ou cobertos com
filme de PVC e mantidos em temperaturas adequadas.
17.11. Todas as sobremesas devem ser convenientemente embaladas antes de sua entrega.
17.12. A contratada deverá ter instalações físicas próprias ou alugadas, assim como a empresa que porventura seja
subcontratada, onde atenderão as seguintes exigências:
17.12.1. Cozinha industrial que não permita o contato próximo entre as bancas de manuseio de alimentos com o local
de preparo final das refeições a serem servidas;
17.12.2. Ambiente com forro em laje, que impeça a passagem e contaminação dos alimentos por material estranho
proveniente da cobertura;
17.12.3. Bancada de manuseio de alimentos e píer de aço inoxidável, provida de torneiras abastecida com agua potável;
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17.12.4. Piso, teto e paredes em bom estado de conservação, livre de falhas, frestas, rachaduras, umidade, bolores,
descascamento;
17.12.5. Alvará de funcionamento; e
17.12.6. Demais certidões, atestados e documentos a serem solicitados pela Vigilância Sanitária da localidade.
17.13. A contratante está autorizada a fiscalizar as cozinhas, sem prévio aviso, por servidores identificados.
18. DO TRANSPORTE E DA DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES
18.1. O transporte das refeições ficará a cargo da contratada, seguindo padrões higiênicos e sanitários dos alimentos,
estabelecidos neste Termo de Referência e nas demais normas atinentes ao caso.
18.2. As refeições servidas em temperatura quente deverão ser preparadas o mais próximo possível da hora do
consumo, tolerando-se uma antecedência máxima de 01 (uma hora), para evitar queda da qualidade e os riscos de
contaminação, devendo a empresa escalonar o preparo se o horário de distribuição assim o exigir.
18.3. A temperatura interna do alimento deverá atingir 65ºC por dez minutos ou 75º C por 5 minutos, devendo-se
manter, sempre, acima de 60ºC. A temperatura da refrigeração abaixo de 4ºC é indicada para evitar a multiplicação dos
patógenos, sendo que o congelamento abaixo de menos de 15ºC previne os patógenos e retarda os psicrófilos
deteriorantes. Os alimentos frios devem permanecer abaixo de 10ºC.
18.4. A contratada deverá monitorar a temperatura na saída do local de distribuição e na chegada no local de entrega.
18.5. Assegurar, durante todo o transporte das preparações a proteção contra agentes contaminantes, a manutenção
das características físico-químicas, o cumprimento do binômio tempo-temperatura e o atendimento ao controle
higiênico-sanitário conforme as legislações vigentes.
18.6. A contratada deverá obrigatoriamente apresentar comprovação de disponibilidade de veículos que atendam à
demanda solicitada, visando atender uma logística de entregas de modo a cumprir o horário de distribuição a cada
unidade prisional.
18.7. Deverá ser utilizado veículo apropriado, e na quantidade adequada com o objeto contratado, sendo os alimentos
quentes separados dos alimentos refrigerados e resfriados. Os veículos devem ainda, estar em perfeito estado de
conservação e higiene.
18.8. As embalagens descartáveis individuais devem ser bem fechadas, acondicionadas em caixa térmica, de material
com parte interna em polipropileno e isolação de poliuretano, a fim de manter temperatura.

19. PAGAMENTO
19.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (TRINTA) DIAS, contados a partir
da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal,
devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito.
19.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado atesto pelo servidor competente na nota fiscal
apresentada.
19.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada 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 contratante.
19.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem de pagamento.
19.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
19.5.1. A contratada regularmente optante pelo simples nacional, nos termos da lei complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
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pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida lei complementar
19.6. O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo esta demostrar por meio da seguinte
documentação:
19.6.1. Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária;
19.6.2. Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
19.6.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
19.6.4. Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhão;
19.6.5. Outros que sejam necessários para a realização do certame.
19.7. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e reapresentação.
20. SUBCONTRATAÇÃO
20.1. As Empresas que não forem enquadradas como ME/EPP/MEI, DEVERÃO subcontratar no percentual de 2% a
30% (dois a trinta por cento) do valor global de cada lote licitado, devendo a Microempresa, a Empresa de Pequeno
Porte ou o Microempreendedor Individual a ser subcontratado ter sede no ESTADO DO MARANHÃO além de
estar indicado(a) e qualificado(a) com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores,
em conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei Estadual nº 10.403/2015.
20.2. As Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI a serem
subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos
e seus respectivos valores, em conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei Estadual nº 10.403/2015.
20.3. No momento da Habilitação, a empresa licitante deverá apresentar, juntamente com a sua, a documentação da
Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - MEI exigida no edital,
inclusive a regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais subcontratados, sendo de sua responsabilidade a atualização da referida documentação durante a vigência
contratual, sob pena de rescisão, conforme previsto no art. 8º, inciso III, da Lei Estadual nº 10.403/2015.
20.3.1. A empresa licitante deverá apresentar da empresa indicada a ser subcontratada toda documentação exigida
para a Habilitação do Edital (Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, Qualificação EconômicoFinanceira, Qualificação Técnica e Outros Documentos). Sendo que da qualificação técnica será exigida apenas
comprovação proporcional ao serviço a ser prestado pela subcontratada.
21. DO CONTRATO
21.1. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por instrumento
contratual, nota de empenho de despesa, ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993,
emitido após autorização de compra pelo Órgão Gerenciador da ata.
21.2. Havendo a necessidade do órgão contratante, o licitante vencedor será convocado para a assinatura do contrato
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
21.3. A contratação está condicionada à verificação da regularidade dos documentos de habilitação do vencedor, nos
termos do instrumento convocatório e da Lei de Licitações.
21.4. Quando o interessado não assinar o contrato, por não cumprimento das disposições acima, é facultado à
Administração Pública, da continuidade ao certame, convocando os licitantes remanescentes, conforme deverá ser
explicitado no Edital.

22. DA UNIDADE FISCALIZADORA
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22.1. A prestação dos serviços será acompanhada e supervisionada por servidores públicos desta SEAP/MA,
especialmente, pelo Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA e por Comissão Fiscal específica, a ser
designada pela contratante.
22.2. O Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA é o setor responsável por toda a gestão contratual,
baseando-se em técnicas financeiras, administrativas e de nutrição, devendo respeitar os quantitativos e saldos
estabelecidos em contrato.
22.3. A Comissão Fiscal será responsável pela manutenção do efetivo cumprimento do Contrato Administrativo,
respaldando-se por uma análise técnica-jurídica, devendo, juntamente com o Serviço de Fiscalização e Controle da
Alimentação – FCA, atestar as Notas Fiscais/Faturas recebidas pela contratada.
22.4. O Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA e/ou a Comissão Fiscal podem, a qualquer tempo,
determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como recomendar a aplicação
de penalidades.
22.5. Ambos deverão verificar a conformidade da prestação dos serviços com o objeto e as especificações técnicas
deste Termo de Referência e da Proposta de Preços da contratada.
22.6. A contratada designará 02 (dois) ou mais servidores desta SEAP/MA, intitulados “subfiscais”, para cada local de
execução, com a finalidade de verificar a compatibilidade, qualidade e quantidade das refeições entregues.
22.7. Existindo manifestação positiva quanto à execução dos serviços, tais servidores entregarão um recibo de entrega,
dispensando o recebimento provisório, nos termos do Art. 74, inciso I e parágrafo único da Lei Federal 8.666/1993.
22.8. Sempre que possível, os “subfiscais” deverão comprovar a regularidade da execução contratual por meio de fotos,
vídeos, entre outros meios que se fizerem necessários.
22.9. Quaisquer indícios de irregularidades ou falhas na execução deverão ser comunicados ao Serviço de Fiscalização
e Controle da Alimentação – FCA e à Comissão Fiscal, os quais tomarão as medidas cabíveis.
22.10. Havendo urgência na solução das irregularidades ou falhas, a contratada terá a obrigação de repará-las em até
01 (uma) hora após a comunicação da contratante, rechaçando-se qualquer possibilidade de não entrega de algumas
das refeições.
22.11.

A comunicação tratada no subitem anterior poderá ser informal (e-mail), sendo que, posteriormente, os

“subfiscais” deverão dar cumprimento ao subitem 21.8.
22.12. A fiscalização ora discutida não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios na execução dos serviços, e, nas ocorrências destes, não
implicam à corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos.
22.13. A metodologia de avaliação da qualidade se baseará em vistorias realizadas pelo Serviço de Fiscalização e
Controle da Alimentação – FCA, independentemente de acompanhamento de preposto da contratada, onde serão
efetuadas medições necessárias de serviços executados e posterior comparação com as quantidades especificadas.
22.14. Todos os dados levantados e as análises técnicas correspondentes serão registrados em Relatório de Vistoria
Técnica, acompanhado, se for o caso, de fotografias e filmagens.
22.15.

Ainda, o Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA adotará procedimentos de gestão da

qualidade do serviço, realizando a análise de variados aspectos, tais como, desempenho profissional, desempenho das
atividades e gerenciamento dos serviços executados pela contratada.
22.16. A contratada, através de relatórios detalhados, informará mensalmente ao Serviço de Fiscalização e Controle da
Alimentação – FCA a situação dos serviços executados, com a finalidade de subsidiar as vistorias e supervisões,
contemplando, sobretudo:
22.16.1. Quantidade de refeições mensais preparadas e entregues em cada local, podendo ser divididos por lote, caso a
contratada seja responsável por mais de 01 (um) lote;
22.16.2. Origem dos alimentos utilizados no preparo das refeições, sendo comprovada por meio idôneo;
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22.16.3. Condições de armazenamento, preparo, transporte e distribuição dos insumos e gêneros alimentícios e das
refeições prontas, por meio de fotos, vídeos ou qualquer outro meio necessário e capaz;
22.16.4. Cardápios utilizados, informando suas alterações e variações;
22.16.5. Horários das entregas.
23. – ÓRGÃOS PARTICIPANTES
23.1. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/MA.
24. – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
24.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador.
24.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o artigo 21 do Decreto Estadual 31.553/2016, não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados
na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

25. DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS
25.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do
licitante vencedor;
25.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações de habilitação;
25.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;
25.4. O registro a que se refere o item 25.1, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro
colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos arts. 18, II, 19 no Decreto Estadual 31.553/2016,
devendo ser registrados obedecendo à ordem prevista no art. 11, §3º, do referido Decreto Estadual.

26. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
26.1. A Ata de Registro de Preços decorrente do presente Pregão terá validade de 12 (doze) meses, contados da sua
respectiva publicação.
27. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS POR ÍNDICE PREVIAMENTE ESTABELECIDO
27.1. O preço do contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado a partir da
data limite para apresentação da proposta.
27.1.1. O índice de reajuste será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
28. DA GARANTIA CONTRATUAL
28.1. Para execução do fornecimento, a adjudicatária prestará Garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, cujo prazo de validade não poderá ser inferior
ao prazo de vigência do contrato objeto deste Edital.
28.2. A garantia será prestada em qualquer das seguintes modalidades:
28.2.1. Caução em Dinheiro ou Título da Dívida Pública;
28.2.2. Seguro Garantia;
28.2.3. Carta de Fiança Bancária.
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28.3. No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá ter sido emitido sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
28.4. No caso de opção por Caução em dinheiro, o interessado deverá encaminhar-se ao Setor Financeiro do órgão
participante, que o aplicará, de forma a preservar o seu valor monetário, uma vez que o seu valor será depositado em
nome da CONTRATANTE, em conta poupança a ser informada.
28.5. Se a modalidade escolhida for Seguro-Garantia, a CONTRATADA fará entrega à CONTRATANTE da competente
Apólice, em nome do órgão participante, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, cobrindo o risco
de quebra do Contrato, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade,
inalienabilidade e de irrevogabilidade, devendo ter validade mínima de 60 (sessenta) dias além do prazo de execução
dos serviços estabelecido no Termo de Referência.
28.6. Se a escolha recair na modalidade Fiança-bancária, a CONTRATADA fará entrega da Carta de Fiança Bancária,
no original, emitida por instituição financeira em funcionamento no País, em nome do órgão participante, devendo conter
expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, devendo
ter validade mínima de 60 (sessenta) dias além do prazo de execução dos serviços estabelecido no Termo de
Referência.
28.7. O órgão participante poderá descontar do valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO toda e qualquer importância que
lhe for devida, a qualquer título, pela CONTRATADA, inclusive multas.
28.7.1. Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a GARANTIA deverá ser reintegrada no prazo de 03
(três) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.
28.8. A garantia será liberada após o cumprimento das obrigações contratuais devidamente atestadas pelo setor
competente do órgão participante.

São Luís/MA, 18 de Maio de 2020

Atesto.
Lennon Pinho Farias
Superintendente de Planejamento de Compras
Atesto: Em 18/05/2020

Aprovo.
Raphaele Silva Galeno Carneiro
Gestora de Estratégia de Compras
18/05/2020
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SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020 – SARP/MA

Anexo I - A

REGIONALIZAÇÃO DOS LOTES - ENDEREÇOS

QUANTITATIVO TOTAL P/ FINS DE REGISTRO DE

INTERNO

PREÇO
ITE
M

CIDADE

UNIDADE

SIGLA

Almoço

Jantar

SERVIDOR

Café

Lanche

Almoço

Jantar

Café

Lanche

LOTE 01
UNIDADE PRISIONAL
1

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO

UPSL1

186.995

186.995

186.995

186.995

30.660

12.410

12.775

12.045

UPSL2

446.884

446.884

446.884

446.884

19.710

9.125

11.315

19.710

UPSL3

216.840

216.840

216.840

216.840

20.440

8.030

8.030

21.535

UPSL4

55.739

55.739

55.739

55.739

18.980

7.300

5.475

18.980

UPSL5

254.597

254.597

254.597

254.597

14.600

5.475

6.935

14.235

UPSL7

111.690

111.690

111.690

111.690

20.075

7.300

24.090

17.155

UPSL8

18.666

18.666

18.666

18.666

3.355

1.220

4.026

2.867

UPSL9

18.666

18.666

18.666

18.666

3.355

1.220

4.026

2.867

SSI

0

0

0

0

36.500

17.885

18.615

36.500

CFTV

0

0

0

0

5.840

5.840

5.840

5.840

0

0

0

0

62.415

14.965

14.965

16.790

1.310.077 1.310.077 1.310.077 1.310.077 235.930

90.770

116.092

168.524

SÃO LUÍS 1
UNIDADE PRISIONAL
2

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO
SÃO LUÍS 2
UNIDADE PRISIONAL

3

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO
SÃO LUÍS 3
UNIDADE PRISIONAL

4

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO
SÃO LUÍS 4
UNIDADE PRISIONAL

5

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO
SÃO LUÍS 5
UNIDADE PRISIONAL

6

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO
SÃO LUÍS 7
UNIDADE PRISIONAL

7

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO
SÃO LUÍS 8
UNIDADE PRISIONAL

8

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO
SÃO LUÍS 9

9

São Luís

10

São Luís

SUPERVISÃO DE
SEGURANÇA INTERNA
CENTRAL DE VIDEO
MONITORAMENTO
EDIFÍCIO SEDE DA
SECRETARIA DE

11

São Luís

ESTADO DE
ADMINSITRAÇÃO

SEDE
SEAP

PENTIENCIÁRIA
Total de Refeições
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LOTE 02
UNIDADE PRISIONAL
12

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO

UPSL6

344.139

344.139

344.139

344.139

25.915

14.600

17.885

21.900

COCTS

100.555

100.555

100.555

100.555

8.760

6.935

8.030

14.600

GEOP

0

0

0

0

8.760

4.745

5.475

7.300

0

0

0

0

10.950

7.300

5.840

5.475

0

0

0

0

7.300

0

0

0

SGA

0

0

0

56.940

5.475

0

0

5.475

UPFEM

128.181

128.181

128.181

128.181

16.425

14.600

14.600

12.775

UPMAX

87.600

87.600

87.600

87.600

20.440

8.030

8.030

21.535

PRSLZ

391.145

391.145

391.145

391.145

19.710

14.600

14.600

22.265

1.051.620 1.051.620 1.051.620 1.108.560 123.735

70.810

74.460

111.325

SÃO LUÍS 6
CENTRO DE
13

São Luís

OBSERVAÇÃO
CRIMINOLÓGICA E
TRIAGEM DE SÃO LUÍS
GRUPO ESPECIAL DE

14

São Luís

OPERAÇÕES
PENITENCIÁRIAS
SUPERVISÃO DE

15

São Luís

SEGURANÇA EXTERNA
- FORUM
SUPERVISÃO DE

16

São Luís

SEGURANÇA EXTERNA
- BASE

17

São Luís

FABRICA DE BLOCOS

SSE
FORU
M
SSE
BASE

UNIDADE PRISIONAL
18

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO
FEMININA
UNIDADE PRISIONAL

19

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE SEGURANÇA
MÁXIMA DE SÃO LUÍS

20

São Luís

PENITENCIÁRIA
REGIONAL SÃO LUÍS
Total de Refeições

LOTE 03
CASA DE ASSISTÊNCIA
21

São Luís

E ALBERGADO DE
EGRESSOS DE SÃO

CAAES

66.357

66.357

66.357

66.357

3.285

1.460

1.460

2.555

HNR

0

0

0

0

5.110

3.285

3.285

3.285

UPANL

105.331

105.331

105.331

105.331

10.585

3.650

3.650

10.950

UPMTC

85.617

85.617

85.617

85.617

5.110

3.650

3.650

3.650

UPODA

75.515

75.515

75.515

75.515

8.030

4.380

4.380

4.380

UGMA

21.535

0

0

21.535

5.475

0

0

0

NAS

6.570

6.570

6.570

6.570

9.125

3.650

3.650

3.650

LUÍS
22

São Luís

HOSPITAL NINA
RODRIGUES
UNIDADE PRISIONAL

23

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DO ANIL
UNIDADE PRISIONAL

24

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DO MONTE CASTELO
UNIDADE PRISIONAL

25

São Luís

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DO OLHO D’ÁGUA
UNIDADE GESTORA DE

26

São Luís

MANUTENÇÃO E
AUTOMAÇÃO

27

São Luís

NUCLEO DE ATENÇAO
A SAÚDE (UPSL1)
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28

29

São Luís
Paço do
Lumiar

CIAPIS (antigo SME)

CIAPIS

0

0

0

0

9.490

0

5.475

1.825

UPPDL

25.921

25.921

25.921

25.921

4.745

2.555

2.555

4.745

386.846

365.311

365.311

386.846

60.955

22.630

28.105

35.040

UNIDADE PRISIONAL
DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE PAÇO DE LUMIAR
Total de Refeições

LOTE 04
UNIDADE PRISIONAL

30

Godofredo
Viana

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE GODOFREDO VIANA

UPGVI

21.510

21.510

21.510

21.510

6.006

3.549

6.006

6.006

UPGNF

12.292

12.292

12.292

12.292

8.760

3.650

9.490

9.490

PRGNF

166.440

166.440

166.440

166.440

17.520

17.885

14.235

16.790

PRPHO

222.103

222.103

222.103

222.103

17.520

17.885

14.235

16.790

66.357

66.357

66.357

66.357

11.315

8.395

8.395

4.380

UPCRP

53.973

53.973

53.973

53.973

8.760

6.935

3.650

3.650

UPVIN

74.208

74.208

74.208

74.208

6.935

4.015

7.300

5.110

616.883

616.883

616.883

616.883

76.816

62.314

63.311

62.216

considerando desativação
da UPR de Carutapera

Governador
31

Nunes
Freire

Governador
32

Nunes
Freire

UNIDADE PRISIONAL
DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE GOVERNADOR
NUNES FREIRE
PENITENCIÁRIA
REGIONAL DE
GOVERNADOR NUNES
FREIRE
PENITENCIÁRIA

33

Pinheiro

REGIONAL DE
PINHEIRO
UNIDADE PRISIONAL

34

Pinheiro

DE RESSOCIALIZAÇÃO
FEMININA DE PINHEIRO
UNIDADE PRISIONAL

35

Cururupu

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE CURURUPU
UNIDADE PRISIONAL

36

Viana

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE VIANA
Total de Refeições

LOTE 05
UNIDADE PRISIONAL
37

Santa Inês

DE RESSOCIALIZAÇÃO

UPSTI

76.824

76.824

76.824

76.824

11.315

8.395

8.395

4.380

UPZDA

74.601

74.601

74.601

74.601

5.840

2.555

3.285

2.555

UPBBL

82.940

82.940

82.940

82.940

6.570

4.380

6.205

6.205

PRBBL

113.880

113.880

113.880

113.880

20.075

7.300

24.090

17.155

348.245

348.245

348.245

348.245

43.800

22.630

41.975

30.295

137.339

137.339

16.790

5.110

5.110

16.425

DE SANTA INÊS
UNIDADE PRISIONAL
38

Zé Doca

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE ZÉ DOCA
UNIDADE PRISIONAL

39

Bacabal

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE BACABAL

40

Bacabal

PENITENCIÁRIA
REGIONAL DE BACABAL
Total de Refeições

LOTE 06
PENITENCIÁRIA
41

Imperatriz

REGIONAL DE

PRITZ

137.339

137.339

IMPERATRIZ
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UNIDADE PRISIONAL
42

Imperatriz

DE RESSOCIALIZAÇÃO

UPITZ

220.340

220.340

220.340

220.340

14.965

7.300

11.680

16.060

UPACA

144.914

144.914

144.914

144.914

9.125

4.380

9.125

9.125

UPDVN

82.086

82.086

82.086

82.086

11.315

5.840

10.220

9.125

584.679

584.679

584.679

584.679

52.195

22.630

36.135

50.735

DE IMPERATRIZ
UNIDADE PRISIONAL
43

Açailândia

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE AÇAILÂNDIA
UNIDADE PRISIONAL

44

Davinópolis

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE DAVINÓPOLIS
Total de Refeições

LOTE 07
UNIDADE PRISIONAL
45

Carolina

DE RESSOCIALIZAÇÃO

UPCLA

14.481

14.481

14.481

14.481

8.760

3.650

9.490

9.490

UPBLS

110.627

110.627

110.627

110.627

8.760

4.380

8.030

11.680

UPGRA

33.011

33.011

33.011

33.011

8.760

3.650

9.490

9.490

UPPFR

48.314

48.314

48.314

48.314

8.760

3.650

9.490

9.490

UPBDC

24.127

24.127

24.127

24.127

8.760

3.650

9.490

9.490

UPPSD

39.492

39.492

39.492

39.492

5.840

2.920

2.555

5.840

270.052

270.052

270.052

270.052

49.640

21.900

48.545

55.480

DE CAROLINA
UNIDADE PRISIONAL
46

Balsas

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE BALSAS
UNIDADE PRISIONAL

47

Grajau

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE GRAJAÚ

48

49

Porto
Franco

Barra do
Corda

UNIDADE PRISIONAL
DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE PORTO FRANCO
UNIDADE PRISIONAL
DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE BARRA DO CORDA
UNIDADE PRISIONAL

50

Presidente

DE RESSOCIALIZAÇÃO

Dutra

DE PRESIDENTE
DUTRA
Total de Refeições

LOTE 08
UNIDADE PRISIONAL
DE RESSOCIALIZAÇÃO
51

Caxias

DE CAXIAS

UPCAX

121.121

121.121

121.121

121.121

9.125

5.475

5.475

5.475

UPTIM

160.644

160.644

160.644

160.644

20.075

7.300

24.090

17.155

PRTIM

130.797

130.797

130.797

130.797

20.075

7.300

24.090

17.155

UPCLN

25.041

25.041

25.041

25.041

8.760

3.650

9.490

9.490

102.776

102.776

102.776

102.776

7.300

4.015

4.380

4.015

Considerando a extinção
da CAAE CAXIAS
UNIDADE PRISIONAL
52

Timon

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE TIMON

53

Timon

54

Colinas

PENITENCIÁRIA
REGIONAL DE TIMON
UNIDADE PRISIONAL
DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE COLINAS
UNIDADE PRISIONAL

55

Codó

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE CODÓ

UPCD
O
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56

São João

DE RESSOCIALIZAÇÃO

dos Patos

DE SÃO JOÃO DOS

UPSJP

59.239

59.239

59.239

59.239

8.760

3.650

9.490

9.490

599.618

599.618

599.618

599.618

74.095

31.390

77.015

62.780

PATOS
Total de Refeições

LOTE 09
57

Brejo

58

Tutóia

PENITENCIÁRIA
REGIONAL DE BREJO

PRBJO

65.700

65.700

65.700

65.700

11.315

8.395

8.395

4.380

UPTTA

10.528

10.528

10.528

10.528

8.760

3.650

9.490

9.490

UPCHA

129.004

129.004

129.004

129.004

10.950

6.570

6.570

6.570

UPITP

104.907

104.907

104.907

104.907

8.395

2.555

5.475

2.555

UPROS

79.440

79.440

79.440

79.440

9.490

5.840

8.760

5.840

UPCRA

122.037

122.037

122.037

122.037

10.950

3.650

9.490

2.190

PRPED

183.038

183.038

183.038

183.038

15.695

6.205

5.110

9.490

694.654

694.654

694.654

694.654

75.555

36.865

53.290

40.515

UNIDADE PRISIONAL
DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE TUTÓIA

59

60

Chapadinh
a

Itapecuru
Mirim

UNIDADE PRISIONAL
DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE CHAPADINHA
UNIDADE PRISIONAL
DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE ITAPECURU-MIRIM
UNIDADE PRISIONAL

61

Rosário

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE ROSÁRIO
UNIDADE PRISIONAL

62

Coroatá

DE RESSOCIALIZAÇÃO
DE COROATÁ
PENITENCIÁRIA

63

Pedreiras

REGIONAL DE
PEDREIRAS
Total de Refeições
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Anexo I - B

ORIENTAÇÕES PARA O COMBATE E PREVENÇÃO DA COVID-19


MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO:

1. Durante a tosse ou espirro cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel,
descartando-os após o uso;
2. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 40 segundos. Se não houver água e sabão no
momento, usar desinfetante para as mãos à base de álcool;
3. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
4. Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus a fim de acionar o fluxo de atendimento para casos
suspeitos da doença;
5. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;
6. Manter os ambientes bem ventilados.


MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE:

Máscara dupla, máscara cirúrgica, protetor ocular ou protetor de face, luvas, jaleco, sabão líquido, álcool em gel, álcool
70% e Higienizantes para o ambiente.


CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS:

Os critérios a serem observados para determinação de casos suspeitos no âmbito das unidades prisionais são os
seguintes:
1. Febre (temperatura corporal acima de 37,5º);
2. Sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e
batimentos das asas nasais);
3. Contato próximo (até 2 metros) de caso suspeito de novo coronavírus até 14 dias anteriores ao aparecimento dos
sinais ou sintomas;
4. Contato próximo de caso confirmado de novo coronavírus nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou
sintomas.
OBS: Para identificação de casos suspeitos no público externo/visitas: Ver POP nº 02/2020.
ATENÇÃO: Os casos suspeitos de todo o estado devem ser notificados imediatamente à Supervisão de Saúde pelo email: s aude@seap.ma.gov.br e pelo telefone (98)99101-4582, inclusive aos sábados, domingos e feriados, para que a
mesma possa notificar o mais breve possível o CIEVS/MA, pelo email: cievs@saude.ma.gov.br e pelo telefone (98)
3194-6207.

Tratando-se de servidor do sistema penitenciário Maranhense informar, imediatamente, a Supervisão de Gestão de
Pessoas pelo e-mail gestão.pessoas@seap.ma.gov.br.
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Para a notificação de casos suspeitos os serviços públicos e privados devem utilizar o FormSUScap COVID19(http://bit.ly/2019-ncov), que é um formulário com informações padronizadas. Todas as informações inseridas serão
disponibilizadas em tempo real para a Rede CIEVS que será responsável para encaminhar para a autoridade local
responsável.


PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS OU EMERGÊNCIAIS E PARCEIROS:

Será permitida a entrada dos prestadores de serviços que executarão tarefas essenciais e/ou emergenciais nos
estabelecimentos prisionais do Sistema Penitenciário; desde que não faça parte do grupo de risco e seja submetido ao
controle de entrada: prestadores de serviços essenciais ou emergenciais que apresentarem sintomas similares aos de
gripe (tosse, coriza, olhos avermelhados, febre, dentre outros), bem como outros quadros, tais quais asma, pressão alta,
diabetes, assim como aqueles com idade acima de 60 (sessenta) anos, grávidas, lactantes e crianças, ou com outras
enfermidades que reduzam a capacidade do sistema imunológico, não poderão adentrar as Unidades Prisionais do
Estado.
Não sendo o prestador de serviço e/ou parceiro classificado em grupo de risco, aferir-se-á sua temperatura; verificada
febre acima de 37,5 ºC:
a) Se necessário e, com consentimento, o servidor do Serviço de Saúde - enfermagem irá proceder ao exame clínico
prestador de serviço.
b) Em casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, adotar os procedimentos preventivos e, consequentemente,
desautorizar da entrada da pessoa, comunicando, imediatamente, a Supervisão de Saúde da SEAP.
c) Os indivíduos com suspeita de infecção receberão máscara de proteção e serão orientados a procurar o serviço de
referência do município.
IMPORTANTE: Será disponibilizado álcool em gel 70%, nos locais de acesso às Unidades Prisionais.
OBS: Para procedimentos com o público externo, verificar POP nº 02/2020.


ENTRADAS EM UNIDADES OU SEDE ADMINISTRATIVA:

1. Os prestadores de serviço deverão cumprir os procedimentos de higienização das mãos ao adentrar nos
estabelecimentos e sede administrativa, devendo refazê-los quantas vezes necessárias ao longo do dia.
2. Os procedimentos de revista de servidores na entrada dos estabelecimentos penitenciários não sofrerão alterações.


PRINCÍPIOS BÁSICOS E ORIENTAÇÕES DE HIGIENE:

1. Ao preparar os alimentos, lavar as mãos com frequência e, principalmente, depois de:
a) Tossir, espirrar, coçar ou assuar o nariz;
b) Coçar os olhos ou tocar a boca;
c) Preparar alimentos crus, como carne, vegetais e frutas;
d) Manusear celular, dinheiro, lixo chaves, maçanetas, entre outros objetos;
e) Ir ao banheiro;
f) Retornar dos intervalos.
2. Ao lavar as mãos, use água corrente e sabão líquido ou outro produto destinado ao mesmo fim. Não se esquecer de
esfregar bem todas as áreas das mãos, incluindo as pontas e as regiões entre os dedos, além de punhos.
3. Manter as unhas curtas, sem esmaltes, e não use adornos que possam acumular sujeiras e microrganismos, como
anéis, aliança e relógio.
4. Não conversar, tossir, espirrar, cantar ou assoviar em cima dos alimentos, superfícies e utensílios. A recomendação
é válida para o momento do preparo e para a hora de servir.
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5. As superfícies e utensílios que entram em contato com os alimentos devem estar limpos. Use saneantes, ou seja,
produtos de limpeza devidamente regularizados pela ANVISA e que sejam indicados para a respectiva finalidade. Para
isso, confira as informações na embalagem dos produtos.
6. Dar mais atenção à higienização das superfícies ou utensílios após a manipulação de carnes cruas e/ou vegetais
não lavados. Esses alimentos são reconhecidos como fonte de contaminação de doenças transmitidas por alimentos
(DTAs).
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/2020-SARP
PROCESSO Nº 69924/2020 – SARP/SEGEP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000/2020 – SARP/MA

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES – SEGEP/MA, através da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP, órgão
instituído pelo Decreto Nº 34.711, de 25 de março de 2019, que altera o Decreto nº 33.845, de 28 de fevereiro de 2018,
que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP,
e dá outras providências, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, 4º andar, s/nº, Calhau São Luís/MA. CEP: 65074-220, neste ato representado pelo Secretário Adjunto de Registro de Preços, o Sr. DEIMISON
NEVES DOS SANTOS, doravante denominada ORGÃO GERENCIADOR, para atender as demandas do(a)
_________________________, considerando o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020 – SARP/MA, para REGISTRO
DE PREÇOS, cujo resultado registrado na Ata da Sessão Pública realizada em _____ de ___________________ de
______ indica como vencedores as empresas: ......................., e a respectiva homologação às fls._____ do Processo nº
69924/2020 – SARP/SEGEP.
RESOLVE:
Registrar os preços dos serviços propostos pela(s) empresa(s) ______________________________, inscrita no CNPJ:
______________________, localizada na ____________________________________________, representada pelo Sr.
______________________________,

portador

do

RG:

_______________________

e

o

CPF:

______________________, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, por item,
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços,
sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, na Lei Complementar
123/2006, na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, na Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, no Decreto
Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 e no Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de Março de 2016 e demais
legislações aplicadas à espécie e demais legislações aplicadas à espécie.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços prestação de serviços voltados para o
preparo, transporte e fornecimento de alimentação (desjejum, almoço, lanche e jantar), com disponibilização de
todos os insumos, acompanhamento técnico e supervisão necessária, sendo os alimentos providos em “selfservice” e/ou “quentinhas”, a fim de atender as pessoas presas e servidores sob responsabilidade da Secretaria
de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão, para atender a demanda dos Órgãos Participantes,
especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO Nº 000/2020 – SARP/MA, que passa a fazer parte desta Ata,
juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos
autos do processo nº 69924/2020 – SARP/SEGEP.
Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO
ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas
necessidades.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO,
PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP/MA, através da SECRETARIA ADJUNTA DE
REGISTRO DE PREÇOS – SARP, por meio da Unidade Gestora de Registro de Preços, consoante Decreto Nº
34.711, de 25 de março de 2019.
Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto,
por qualquer órgão da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações dos produtos/serviços, os quantitativos, marcas, empresas beneficiárias e
representante(s) legal(is) da(s) empresa(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na Ordem de Serviço
emitida pelo Órgão Contratante
Parágrafo Segundo – O prazo para o início de fornecimento dos produtos será de acordo com a necessidade do Órgão
participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” ou “Nota de Empenho”, de acordo com o
Termo de Referência - Anexo I do Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no
mercado à época do registro.
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO
GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a
adequá-lo ao mercado.
CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada
por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador.
Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso
da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de
adesão.
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Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante
vencedor;
Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações
de habilitação;
Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao
licitante vencedor;
Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde
que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;
Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de
exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos arts. 18 do Dec. Estadual
31.553/2016, devendo ser registrados obedecendo a ordem prevista no art. 11, § 3, do referido Decreto Estadual;
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR, quando:
a) O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei 10.520/2002.
e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato surpeveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o
cumprimento da ata.
Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) comunicado(s)
formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.
Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através
de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.
Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Estado, após sua assinatura, nos
termos da Legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de
Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO Nº 000/2020 – SARP/MA e seus anexos e as propostas
das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais caso em que a CONTRATANTE
notificará a CONTRATADA.
Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, a Lei
Complementar 123/2006, a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de
2016.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.
São Luís, ___ de ___________________ de 2020.

Deimison Neves Dos Santos

Nome

Secretário Adjunto de Registro de Preços

EMPRESA
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ANEXO ÚNICO

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ....../2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000/2020 - SARP/MA
PROCESSO N.º 69924/2020 – SARP/SEGEP
VIGENCIA: 12 MESES

Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº ....../2020, celebrada perante a SECRETARIA DE ESTADO DA
GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP/MA, através da SECRETARIA ADJUNTA DE
REGISTRO DE PREÇOS – SARP, tendo como partes a _______________, e as Empresas que tiveram seus preços
registrados, em face à realização do Pregão 000/2020 – SARP/MA.

OBJETO: Registro de Preços prestação de serviços voltados para o preparo, transporte e fornecimento de
alimentação (desjejum, almoço, lanche e jantar), com disponibilização de todos os insumos, acompanhamento
técnico e supervisão necessária, sendo os alimentos providos em “self-service” e/ou “quentinhas”, a fim de
atender as pessoas presas e servidores sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.
QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: ............................................
CNPJ: ....................................

Telefone / Fax: ..........................

Endereço: ..................................................

E-mail: ......................................

QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO

N°

DESCRIÇÃO

UND

QTDE

EMPRESA

VALOR

VALOR

BENEFICIÁRIA

UNITÁRIO

TOTAL

VALOR TOTAL REGISTRADO
São Luís – MA, ___ de _________________________ de 2020.

Deimison Neves Dos Santos

Nome

Secretário Adjunto de Registro de Preços

EMPRESA
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SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020 – SARP/MA

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ........./2020
PROCESSO Nº 69924/2020 – SARP

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO

DO

MARANHÃO,

ATRAVÉS

..............................................

DA

E

A

EMPRESA.............................................. PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS VOLTADOS AO PREPARO, TRANSPORTE E
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO,
LANCHE E JANTAR), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS
OS

INSUMOS,

SUPERVISÃO

ACOMPANHAMENTO

NECESSÁRIA,

SENDO

TÉCNICO
OS

E

ALIMENTOS

PROVIDOS EM SELF-SERVICE E/OU QUENTINHAS.

O ESTADO DO

MARANHÃO,

através

da

.............................................., inscrita no

CNPJ/MF

sob

o

nº

..................................., situada na .............................................., órgão da Administração Pública, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado por seu titular, .............................................., RG nº ..............................., CPF
nº ..............................., residente nesta Capital, e de outro, a empresa .............................................., inscrita no CNPJ
sob o nº ..............................., Inscrição Estadual nº ..............................., situada na ..............................................,
doravante

denominada

CONTRATADA,

neste

ato

representada

por

..............................................,

RG

nº

..............................., CPF nº ..............................., têm, entre si, ajustado o presente, RESOLVEM celebrar o presente
Contrato para ..............................., decorrente da licitação na modalidade Pregão nº 000/2019 – SARP/MA e do
Processo Administrativo nº 0069924/2020-SARP/MA, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal
nº 3.555 de 08 de Agosto de 2000, Decreto Federal n° 10.024/2019, do Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de
2016, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014,
Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e Lei Estadual nº 9.529, de 23 de Dezembro de 2011, aplicando
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as
seguinte0s cláusulas e condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente contrato tem por objeto prestação de serviços voltados ao preparo, transporte e fornecimento de
alimentação (desjejum, almoço, lanche e jantar), com disponibilização de todos os insumos, acompanhamento técnico e
supervisão necessária, sendo os alimentos providos em self-service e/ou quentinhas, em conformidade com as
especificações técnicas e quantitativos do Termo de Referência (Anexo I) do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
000/2020 – SARP/MA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) e da proposta apresentada.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
Vinculam-se ao presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico n° 000/2020 SARP/MA, a ata de registro de preço nº 000/2020 e a proposta de preço da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL
O valor total estimado deste Contrato é de R$............................... (...............................).
PARÁGRAFO ÚNICO – Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: .....................,
conforme Nota de Empenho n°.....................

CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura do mesmo, podendo ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vista a obtenção de preços e condições mais vantajosas para
a SEAP/MA, por se tratar de prestação de serviço de natureza contínua dotado de habitualidade e essencialidade,
limitada a 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso II do Art. 57 da Lei Federal 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA: DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
A prestação dos serviços de nutrição e alimentação envolverá todas as etapas do processo de operacionalização,
produção e entrega das refeições ao (s) local (is) indicado (s)pela contratante, observando o padrão de alimentação
estabelecido, o número de presos e servidores, os tipos de refeição e os respectivos horários.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A estimativa de comensais dia/mês, o detalhamento das necessidades, assim como a
descrição e individualização dos lotes encontra-se descriminado no Termo de Referência tendo como base os
quantitativos de refeições solicitados atualmente, aplicando-se a média de crescimento do número de apenados no
Sistema Prisional Maranhense, bem como levando em consideração as novas Unidades Prisionais que serão
construídas e assumidas por esta Secretaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os quantitativos das refeições solicitadas são estimados e poderão sofrer diminuição ou
aumento devido a rotatividade de presos e servidores, respeitando o limite de 25% (vinte e cinco por cento), devendo a
Contratada apresentar relatórios mensais com a quantidade entregue de refeições.
CLÁUSULA SÉTIMA – LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão prestado no seguinte endereço:
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CLÁUSULA OITAVA: CONDIÇÕES GERAIS DA EXECUÇÃO
O objeto a ser contratado deverá ser executado em conformidade com as instruções do Termo de Referência e, ainda,
atender aos requisitos legais e normativos para a prestação de serviços de alimentação, inclusive, a Resolução n°. 216
de 15 de setembro de 2004, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prestação dos serviços deverá obedecer às especificações do cardápio, aos limites
territoriais de cada lote, a quantidade de refeições por dia, a demanda e a necessidade administrativa desta SEAP/MA,
sendo que as refeições serão servidas todos os dias da semana, impreterivelmente, nos horários definidos abaixo:
a) Desjejum (café da manhã) das 06h às 07h;
b) Almoço das 11h às 12h;
c) Lanche até as 15h;
d) Jantar das 17h30 às 18h.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A prestação dos serviços será solicitada via aplicativo, que estará disponibilizado no APP
STORE e na Plataforma WEB, sendo de inteira responsabilidade da contratada o atendimento das demandas realizadas
por este meio. Os históricos das solicitações servirão para fins de prestação de contas.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O aplicativo será disponibilizado pela contratante, vez que criou a plataforma e orientará a
CONTRATADA na utilização do mesmo.
PARÁGRAFO QUARTO: Após o recebimento da Ordem de Serviço, a contratada deverá, em até 30 (trinta) dias uteis,
iniciar a execução do objeto, respeitando todas as especificidades e regras deste Termo de Referência.
PARÁGRAFO QUINTO: A contratada deverá dispor de profissionais tecnicamente competentes para a execução dos
serviços, inclusive, nutricionistas registrados junto ao Conselho Regional de Nutrição – CRN, e ainda:
a) Conjuntamente ao Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA desta SEAP/MA, planejar os
cardápios com periodicidade mensal;
b) Elaborar os pedidos de gêneros relacionados à composição do cardápio;
c) Organizar e executar a aquisição e o armazenamento dos gêneros alimentícios, segundo normas técnicas,
sanitárias, entre outras;
d) Organizar e executar o preparo das refeições;
e) Transportar e distribuir as refeições em todas as localidades dispostas no Anexo I-A;
f) Supervisionar e treinar seus funcionários conforme as práticas mais atuais e utilizados no mercado;
g) Supervisionar a higiene aplicada na manipulação dos alimentos e no manuseio dos utensílios, bem como a
higiene do pessoal durante a execução dos serviços.
h) Deliberar e/ou atender a qualquer solicitação da fiscalização, quanto a tudo que se relacione à boa execução dos
serviços contratados, conforme previsto na Lei 8.666/93 e Resoluções CFN nº 218/99 e 229/99.

CLÁUSULA NONA: DA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO
A confecção dos cardápios deverá atender as especificidades e quantidades dos alimentos a serem fornecidos, as
peculiaridades regionais abrangidas por cada lote e a demanda administrativa da contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cardápio será disponibilizado pelo serviço Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA,
através de contato por Telefone disponibilizado no endereço eletrônico: www.seap@ma.gov.br, devendo ser afixado em
local visível nas dependências da contratante, além de sua disponibilização no site oficial da SEAP/MA sendo atualizado
diariamente.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratante, reservar-se ao direito de alterar o cardápio apresentado, sempre que julgar
conveniente e de acordo com a realidade e aceitação locais de execução. Neste caso, deverá comunicar a contratada
no prazo de até 72 (setenta e duas) horas anteriores ao fornecimento do cardápio alterado. A alteração deve ocorrer
com solicitação e justificada por meio físico escrito ou via e-mail.
PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de alteração realizada pela contratada, esta deverá ser cientificada e autorizada
pela contratante, sendo que o cardápio somente poderá ser alterado com solicitação e justificativa por meio físico e
escrito ou via E-mail, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores ao fornecimento do cardápio alterado.
PARÁGRAFO QUARTO: O FCA será responsável pelo recebimento das demandas e sua autorização.
PARÁGRAFO QUINTO: A contratante, conjuntamente com a contratada, poderá elaborar cardápios diferenciados para
datas especiais, tais como: Semana Santa, Natal, Ano Novo e Festas Juninas, observadas as características de
atendimento, sem custos adicionais.
PARÁGRAFO SEXTO: Observando as normas técnicas, sanitárias e de nutrição, a elaboração de cardápios deve,
também, considerar:
a) Fatores sensoriais como textura, sabor, cor e odor que normalmente condicionam a aceitação do consumidor;
b) Safra do alimento;
c) Adequação ao clima e estado provável de tempo na data em que a refeição será servida;
d) Digestão dos alimentos.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Os cardápios deverão apresentar preparações variadas, de boa aparência, atender as
necessidades nutricionais e garantir uma boa aceitabilidade por parte dos consumidores.
PARÁGRAFO OITAVO: A variação deverá ocorrer tanto nas refeições principais (desjejum, almoço e jantar), quanto nos
lanches, onde nunca poderá ser repetido o mesmo cardápio no período de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO NONO: Minimamente, uma vez na semana, no almoço ou no jantar, deverá ser fornecido 150 (cento e
cinquenta) gramas de filé de peixe ou 250 (duzentos e cinquenta) gramas de posta de peixe, cozidos ou fritos, por
pessoa.
PARÁGRAFO DÉCIMO: Pelo menos 02 (duas) vezes por mês será servida 250 (duzentos e cinquenta) gramas de
feijoada (insumos obrigatórios: calabresa, bacon, toucinho, carne seca, costela suína, orelha suína e azeitona) por
pessoa.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Pelo menos 02 (duas) vezes por mês será servida 250 (duzentos e cinquenta)
gramas de mocotó (insumo obrigatórios: unha bovina, bucho, tripa, bacon, azeitona e calabresa) por pessoa.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Sempre que necessário, os cardápios deverão atender as solicitações de dietas
especiais, conforme mencionado pela contratante sem custo adicional, via aplicativo, disponibilizado pela contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS CONDIÇÕES E DOS CUIDADOS REFERENTES AOS GÊNEROS, PRODUTOS E
INSUMOS ALIMENTÍCIOS
A contratada deverá utilizar gêneros alimentícios de marcas, fabricantes ou produtores de boa qualidade perante o
mercado nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os componentes complementares e auxiliares à execução contratual devem estar em
perfeitas condições de higiene, conservação e apresentação, bem como, seu recebimento e utilização devem atender ao
controle de qualidade estabelecido na Resolução n°. 216, de 15 de setembro de 2004, expedida pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Os gêneros e insumos alimentícios derivados do mercado “hortifruteiro” devem ser recebidos
o mais próximo possível do consumo, sendo selecionados no momento da entrega e armazenados imediatamente em
câmara fria, caso seja para utilização a posteriori.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os gêneros e insumos alimentícios oriundos de produtos animais deverão advir de
estabelecimentos fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Federal – SIF, entre outros órgãos responsáveis pela
fiscalização, com sua aprovação devidamente certificada, caso seja solicitado prova e vista pela contratante.
PARÁGRAFO QUARTO: Os embutidos usados como prato principal, assim como os insumos “frios” (p.ex., queijo fresco
com e sem sal, queijo prato, queijo mussarela, apresuntado, presunto suíno ou de peru, lombo e mortadela) utilizados nas
refeições devem ser de primeira qualidade e de marca consagrada no mercado consumidor.
PARÁGRAFO QUINTO: Os ovos devem ser na cor branca e tamanho grande.
PARÁGRAFO SEXTO: O leite deverá ser integral, pasteurizado do tipo B ou esterilizado em embalagem longa vida e de
origem/produtor de marca consagrada no mercado consumidor.
PARÁGRAFO SÉTIMO: O arroz deverá ser polido, de grãos longos e finos e do tipo I.
PARÁGRAFO OITAVO: O feijão deverá ser isento de sujidades, podendo ser preto, branco, mulata gorda ou carioca, e
do tipo I.
PARÁGRAFO NONO: A salada poderá ser cozida ou crua, devendo ser preparada o mais próximo possível da entrega
das refeições.
PARÁGRAFO DÉCIMO: Os alimentos preparados e não consumidos em uma refeição (sobras limpas) não poderão ser
reutilizados posteriormente.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O consumo de todos os alimentos acima listados deve ser realizado dentro do prazo
de validade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ESPECIFICAÇÃO DOS GÊNEROS E INSUMOS ALIMENTÍCEOS
Diariamente, deverão ser fornecidas refeições do almoço e jantar contemplando o peso de 600g por prato, dentre as
quais:
a) 120 gramas de proteína, exceto preparações de posta de peixe, cozidos ou fritos, feijoada e mocotó que serão
250 gramas por pessoa;
b) 260 gramas de arroz;
c) 50 gramas de guarnição (Macarrão, Farofa, Purê, Pirão)
d) 100 gramas de feijão, exceto feijoada;
e) 70 gramas de salada;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Além do estipulado acima a contratada deverá fornecer 50 gramas de farinha de mandioca
branca tipo 1 ou farinha d’água de 1º qualidade, na forma de farofa ou natural, enviados em embalagem individual,
separadamente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá fornecer 01 (uma) sobremesa no almoço e 01 (uma) sobremesa no
jantar, variando entre doces industrializados tais como, paçoquinha, docinho de caju, docinho de goiaba, pé de moleque
e frutas da estação. Quaisquer sobremesas diversas a estas devem ser previamente informadas.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O fornecimento de sobremesa de frutas será feito por demanda, de acordo com a
necessidade e programação da contratante, de modo a serem fornecidas frutas inteiras, higienizadas e embaladas
separadamente, envolvidas por material ou embalagem transparente, variando entre banana, maçã, laranja, tangerina e
goiaba, ou outras previamente informadas.
PARÁGRAFO QUARTO: As gramaturas dispostas nesta cláusula devem considerar as refeições prontas para o
adequado consumo humano.
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PARÁGRAFO QUINTO: As proteínas serão servidas com baixo teor de gordura e sem excessos de sebo, nervuras e
músculos, perfazendo um total de 120g por prato, contemplando as seguintes possibilidades:

TIPO

ESPECIFICAÇÃO

BOVINA SEM OSSO

PREPARO

Patinho, coxão mole, coxão duro, alcatra,

Bife, cozidos, ensopados, iscas, trinchados,

maminha, contrafilé ou carne de sol

empanados, assados, grelhados ou tortas.

GALINHA/FRANGO SEM

Assado, grelhado, isca, empanados,

Filé de peito ou sobrecoxa

OSSO
SUÍNA SEM OSSO

Pernil, lombo, barriga ou file

ensopados, lasanha, torta ou frito
Grelhado, assado, frito ou cozido (embutir
calabresa de marca consagrada no mercado)

Peixe serra, tambaqui, pescada amarela ou
PEIXES

branca, surubim, pescadinha do mar,

Postas, frito, cozido, file, tortas ou escabeche

tainha, tilápia ou bacalhau

PARÁGRAFO SEXTO: Não serão consideradas formas de proteínas os empanados industrializados, hambúrgueres,
“farofões”, dentre outros meios, senão àquelas descritas no parágrafo anterior.
PARÁGRAFO SÉTIMO: A salada poderá ser cozida ou crua, contendo no mínimo dois tipos de legumes, obedecendo
ao limite de 70g por prato, sendo:
a) Salada folhosa/crua: acelga, alface, tomate, cebola, pepino ou pimentão;
b) Salada cozida/refogada/purê: abobrinha, abóbora, batata inglesa, quiabo, maxixe, beterraba, couve, repolho,
cenoura, chuchu, repolho roxo ou vagem.

PARÁGRAFO OITAVO: As saladas serão servidas obedecendo a uma combinação de cores e texturas, sendo
obrigatória a alternância semanal entre saladas folhosas ou cruas e saladas cozidas, refogadas ou em forma de purê.
PARÁGRAFO NONO: O Desjejum (“café da manhã”) deverá ser entregue todos os dias, contemplando: café sem leite
e/ou com leite conforme descriminado pela contratante, 02 (dois) pães de 50 (cinquenta) gramas, podendo ser
produzidos ou adquiridos pela contratada, sendo que cada um será recheado com 20 (vinte) gramas de margarina com
sal.
PARÁGRAFO DÉCIMO: Ofertar leite por interno, conforme prescrição do setor de enfermagem da unidade, que
necessita de ingestão diária de leite para amenizar o desconforto no trato intestinal causado pela medicação
administrada e para aqueles que possuem restrição alimentar ou patologia que demanda leite na dieta.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O café será acondicionado em garrafas térmicas da contratada. Quando puro
200ml, adocicado com leite utilizando a proporção de 130ml de café puro adicionado a 70ml de leite integral.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Quando necessário, a contratante informará a necessidade de dieta especial, via
aplicativo.

DIETAS

CARACTERÍSTICAS

INDICAÇÃO
Para os casos em que haja necessidade de

Pastosa

Fornecer uma dieta que possa ser deglutida

facilitar a mastigação, ingestão, deglutição; e

com pouco ou nenhum esforço

de se permitir certo repouso gastrointestinal;
e em alguns pós-operatórios.

Líquida Pastosa ou
Pastosa Liquidificada

Fornecer ao paciente uma dieta que permite
minimizar o trabalho do trato gastrointestinal e
a presença de resíduos no cólon.

Para pacientes com problemas de
mastigação, deglutição e digestão, com trato
gastrointestinal, com moderada alteração, e
para o pós-operatório de cirurgias do TGI.
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É indicada para a prevenção e controle de
Hipossódica

Dieta com restrição de sódio ou hipossódica

edema, insuficiência cardíaca, hipertensão
crônica grave, distúrbios renais, hepáticos e
pulmonares

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: O “lanche da tarde” também deverá ser servido todos os dias, contemplando:
achocolatado ou refrigerante ou suco de frutas (Polpa), e 01 (um) pão de 50 (cinquenta) gramas, recheado com 15
(quinze) gramas de queijo, 15 (quinze) gramas de presunto e 15 (quinze) gramas de margarina com sal ou 100 (cem)
gramas de bolo (trigo, macaxeira, milho, chocolate, laranja, maracujá, cenoura ou abacaxi), ou salgados tipo (Coxinha,
pastel e pão pizza), ou pão recheado (frango, carne, presunto ou queijo), ou no mínimo 62 (sessenta e duas) gramas de
biscoito recheado (chocolate, morango etc.), produzidos ou adquiridos pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: O fornecimento de bebidas geladas deverá ocorrer em embalagem “tetra-pak”,
recipientes plásticos ou garrafas térmicas da CONTRATADA, servido para cada pessoa em copo descartável de 200ml
(duzentos), fornecido pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: As medidas estabelecidas nos parágrafos décimo terceiro e décimo quarto poderão
ser consideradas de forma aproximada ou similar, sendo que o servidor da CONTRATANTE a receber os produtos tem
a obrigação de formalizá-lo no atesto e comunicar à Comissão Fiscal do Contrato, não afastando a responsabilidade da
CONTRATADA por falhas na execução.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DOS SERVIÇOS
A contratada deve fornecer a gramatura indicada para cada tipo de refeição relacionada na cláusula anterior, sob pena de
desconto proporcional, de acordo com os seguintes critérios:
a) Para volume maior que 150 (cento e cinquenta) refeições: será inspecionado pela CONTRATANTE 3% (três por
cento) do quantitativo;
b) Para volume inferior a 150 (cento e cinquenta) refeições: serão inspecionadas 03 (três) amostras.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratante aferirá diariamente se a gramatura do conjunto da refeição ou seus itens em
separado estão em conformidade com o contratado. Caso haja descumprimento, contínuo ou alternadamente, pelo total
de 10 (dez) dias no mês, será realizado o desconto proporcional, para posterior emissão de nota fiscal a ser apresentada
pela contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O procedimento de aferição de amostras para fins de ateste da quantidade de alimentação
que efetivamente foi entregue pela contratada será regulamentado por Instrução Normativa desta Secretária, a qual será
atualizada periodicamente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS ESPECIFICIDADES DOS MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO
A contratada deverá contemplar todos os materiais de limpeza e consumo necessários à execução dos serviços, tais
como:

a) Itens de limpeza e higiene necessários durante o preparo, transporte, distribuição e consumo das refeições;
b) Embalagens descartáveis de alumínio, redonda com capacidade de 1.120 ml, com fechamento automático,
número 09 (nove);
c) Guardanapo de papel;
d) Talheres descartáveis;
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Serão disponibilizados itens para o self-service: palitos de dente de bambu, saches de sal
refinado, molho de pimenta, copos descartáveis, pratos, talheres, bandejas, recipientes tipo gastonorm, equipamento
para o “banho maria” (balcão self-service com o número mínimo de 6 cubas) e 02 funcionários para cada 100 pessoas
servidas, os quais serão incumbidos de servir as refeições, organizar o ambiente do refeitório e promover a limpeza de
todos os materiais a serem utilizados pelos consumidores.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os objetos necessários para a prestação dos serviços devem ser estocados em recinto
próprio ou, quando for o caso, em local da subcontratada, ambos, obrigatoriamente, obedecendo a Resolução n°.
216/2004 – Anvisa.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os locais de armazenamento deverão ser informados em até 15 (quinze) dias uteis após o
início da execução contratual.
PARÁGRAFO QUARTO: Entendendo necessário, a contratada fiscalizará os locais de armazenamento, independente
de comunicação prévia à contratante.
PARÁGRAFO QUINTO: A contratada deverá dispor de estoque mínimo de alimentos e materiais de limpeza e consumo
compatível com o cardápio aprovado, devendo ser previsto estoque emergencial de produtos não perecíveis destinados
a substituir eventuais falhas no fornecimento regular das refeições.
PARÁGRAFO SEXTO: Os gêneros alimentícios estocados na área de armazenamento terão que apresentar condições
técnicas de qualidade e validade para a produção da alimentação. Não será permitido o armazenamento de gêneros
com a data de validade vencida e sem a apresentação do rótulo original, assim como, enlatados oxidados e/ou
danificados e gêneros armazenados em caixas de papelão
PARÁGRAFO SÉTIMO: Os alimentos deverão ser armazenados de forma adequada, respeitando-se sua natureza e
perecibilidade, conforme padrão de qualidade exigido pelas normas da Vigilância Sanitária, de modo a evitar a sua
deterioração e perda parcial ou total de valor nutritivo, a mudança das características organolépticas, ou os riscos de
contaminação de qualquer espécie, devendo quando de sua recepção pela contratada, ser vistoriado e acondicionado
em recipiente adequado as suas características.
PARÁGRAFO OITAVO: A contratante poderá solicitar listagem de todos os materiais de limpeza e consumo e dos
gêneros e insumos alimentícios utilizados pela Contratada com a indicação de seu fabricante ou produtos e marca
comercial, ou amostra dos produtos, antes da sua utilização.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO PREPARO DAS REFEIÇÕES
O preparo dos alimentos, em todas as suas fases, deverá ser executado por pessoal treinado, dentro das melhores
técnicas de culinária, sob supervisão direta de nutricionistas, detentores de registro junto ao Conselho Regional de
Nutricionistas e de acordo com suas normas vigentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No que couber, o preparo deverá obedecer à Resolução n° 216/2004 – ANVISA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os alimentos não consumidos imediatamente após o preparo, devem ser mantidos a uma
temperatura superior a 65ºC ou inferior a 7ºC (saladas frias e sobremesas) até o momento de serem servidos.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os insumos utilizados nas saladas e que serão servidos na forma natural (“crua”) devem,
obrigatoriamente, sofrer limpeza pela ação de solução de hipoclorito e conservados em câmara fria até o momento da
distribuição para o consumo. Para o corte manual devem ser utilizadas tábuas de polietileno, higienizadas em hipoclorito
após cada uso, sendo exclusivas da área de preparo de vegetais.
PARÁGRAFO QUARTO: Para o preparo das proteínas em geral, a limpeza deve ser perfeita, com remoção completa de
sebo, nervuras e demais aparas, e trabalhada em pequenos lotes de cada vez, evitando deixar carnes em temperatura
ambiente por um período superior a 01 (uma) hora. Os utensílios utilizados para o pré-preparo de carnes (placas de
corte e facas) devem ser destinados exclusivamente para esta atividade. As preparações destinadas às proteínas
devem sofrer pré-preparo (limpeza, corte e tempero) com antecedência máxima de um dia e guardadas a seguir, em
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câmaras frias ou geladeiras.
PARÁGRAFO QUINTO: As porções deverão ser de tamanho regular, servindo, no máximo, 02 (duas) unidades para
atingir o per capita de gramas estabelecido, não se admitindo o serviço de retalho de proteínas, exceto, quando o
cardápio estabelecer que serão servidas como “iscas”, desfiadas.
a) Coxa e sobrecoxa de galinha/frango não poderão ser subdivididas, mesmo que o peso da unidade ou de seus
múltiplos seja superior ao peso mínimo estabelecido.

PARÁGRAFO SEXTO: O descongelamento de aves, carnes bovinas, suínas ou peixes deverá ser feito de preferência
em câmara fria, podendo ser usados outros métodos previstos na Resolução n° 216/2004 – ANVISA, desde que
corretamente monitorados.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Cereais, verduras e leguminosas devem ser rigorosamente selecionados e lavados, e no caso
das leguminosas, deixadas em remolho de um dia para outro, desprezando-se esta água para a cocção.
PARÁGRAFO OITAVO: O óleo de fritura deverá ser desprezado sempre que apresentar alteração das suas
características físico-químicas (PH, ponto de fumaça) ou sensoriais (viscosidade, cor e cheiro), sendo substituídos
integralmente, mesmo que a alteração ocorra no decorrer do preparo de uma refeição. O reaproveitamento em refeições
posteriores não poderá ocorrer.
PARÁGRAFO NONO: Todos os alimentos prontos para o consumo deverão ser mantidos em vasilhames tampados ou
cobertos com filme de PVC e mantidos em temperaturas adequadas.
PARÁGRAFO DÉCIMO: Todas as sobremesas devem ser convenientemente embaladas antes de sua entrega.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A contratada deverá ter instalações físicas próprias ou alugadas, assim como a
empresa que porventura seja subcontratada, onde atenderão as seguintes exigências:
a) Cozinha industrial que não permita o contato próximo entre as bancas de manuseio de alimentos com o local de
preparo final das refeições a serem servidas;
b) Ambiente com forro em laje, que impeça a passagem e contaminação dos alimentos por material estranho
proveniente da cobertura;
c) Bancada de manuseio de alimentos e píer de aço inoxidável, provida de torneiras abastecida com água potável;
d) Piso, teto e paredes em bom estado de conservação, livre de falhas, frestas, rachaduras, umidade, bolores,
descascamento;
e) Alvará de funcionamento; e
f) Demais certidões, atestados e documentos a serem solicitados pela Vigilância Sanitária da localidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A contratante está autorizada a fiscalizar as cozinhas, sem prévio aviso, por
servidores identificados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO TRANSPORTE E DA DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES
O transporte das refeições ficará a cargo da contratada, seguindo padrões higiênicos e sanitários dos alimentos,
estabelecidos neste contrato e nas demais normas atinentes ao caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As refeições servidas em temperatura quente deverão ser preparadas o mais próximo
possível da hora do consumo, tolerando-se uma antecedência máxima de 01 (uma hora), para evitar queda da
qualidade e os riscos de contaminação, devendo a empresa escalonar o preparo se o horário de distribuição assim o
exigir.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A temperatura interna do alimento deverá atingir 65ºC por dez minutos ou 75º C por 5
minutos, devendo-se manter, sempre, acima de 60ºC. A temperatura da refrigeração abaixo de 4ºC é indicada para
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evitar a multiplicação dos patógenos, sendo que o congelamento abaixo de menos de 15ºC previne os patógenos e
retarda os psicrófilos deteriorantes. Os alimentos frios devem permanecer abaixo de 10ºC.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A contratada deverá monitorar a temperatura na saída do local de distribuição e na chegada
no local de entrega.
PARÁGRAFO QUARTO: Assegurar, durante todo o transporte das preparações a proteção contra agentes
contaminantes, a manutenção das características físico-químicas, o cumprimento do binômio tempo-temperatura e o
atendimento ao controle higiênico-sanitário conforme as legislações vigentes.
PARÁGRAFO QUINTO: A contratada deverá obrigatoriamente apresentar comprovação de disponibilidade de veículos
que atendam à demanda solicitada, visando atender uma logística de entregas de modo a cumprir o horário de
distribuição a cada unidade prisional.
PARÁGRAFO SEXTO: Deverá ser utilizado veículo apropriado, e na quantidade adequada com o objeto contratado,
sendo os alimentos quentes separados dos alimentos refrigerados e resfriados. Os veículos devem ainda, estar em
perfeito estado de conservação e higiene.
PARÁGRAFO SÉTIMO: As embalagens descartáveis individuais devem ser bem fechadas, acondicionadas em caixa
térmica, de material com parte interna em polipropileno e isolação de poliuretano, a fim de manter temperatura.

CLÁUSLA DÉCIMA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Cumprir fielmente as condições exigidas para execução do objeto de acordo com o estabelecido no Termo de
Referência;

b) Proceder ao fornecimento e a entrega de acordo com o Termo de Referência, todos os dias da semana, nos
horários definidos no Termo de Referência;

c) Preparar e fornecer refeições de acordo com o cardápio elaborado obedecidos aos critérios qualitativo e
quantitativo das refeições individuais;

d) Atender rigorosamente os prazos e as condições estabelecidas pela Contratante para a prestação de serviços
sob pena da aplicação das sanções previstas na legislação;

e) Informar a SEAP/MA, por escrito, a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na
regularidade da execução do contrato e prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários;

f)

A Contratada deverá respeitar as regras de subcontratação de terceiros previstas no Termo de Referência e
nas demais normas atinentes à matéria, especialmente, o estabelecido no Art. 72, caput e Art. 78, inciso VI da
Lei Federal n° 8.666/1993 c/c Art. 8° da Lei Estadual n° 10.403/2015.

g) A subcontratação será permitida de 02% a 30% (dois a trinta por cento) do valor global de cada lote.
h) A responsabilidade originária da contratada permanecerá inalterada, respondendo ela por qualquer
descumprimento contratual que porventura a subcontratada vier a cometer.

i)

As demais regras de execução dos serviços contidas no Termo de Referência aplicar-se-ão à subcontratada.

j)

A Contratada deverá providenciar a continuidade da prestação dos serviços em qualquer caso, inclusive,
quando ocorrerem situações emergenciais, como falta de água, energia elétrica, quebra de equipamento,
greve, falta de funcionários, entre outros, de modo que nenhum destinatário fique sem alimentação.

k) Os funcionários da contratada deverão usar touca nos cabelos, sendo proibido o uso de adornos e esmaltes
nas unhas. Durante a manipulação e distribuição dos alimentos, o funcionário deverá utilizar luvas.

l)

A contratada deverá observar regramento referente à Segurança e Medicina do Trabalho legislação pertinente
à Lei 5452/43 (Consolidação das Leis do Trabalho) durante toda a execução do contrato.

m) Será obrigatória a realização de exames dermatológicos, protoparasitológicos, hemogramas, urina tipo I,
coprocultura e VDRL a cada 6 (seis) meses, de todo o pessoal de cozinha, incluindo as copeiras, devendo os
resultados ser encaminhados à CONTRATANTE. Os funcionários que tiverem seus exames alterados, deverão
ser substituídos e encaminhados para tratamento.
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n) Todas as refeições fornecidas serão submetidas a controle bacteriológico, através de amostras encaminhadas
para análise mensalmente, a fim de monitorar os procedimentos higiênicos e a qualidade dos insumos, cujos
resultados serão formalmente encaminhados à contratante, devendo estar condicionado o pagamento a
entrega dos resultados das amostras realizadas mensalmente.

o) Além das despesas relativas a salários, encargos trabalhistas e previdenciários, a contratada arcará também
com as despesas de exames médicos ocupacionais de seus funcionários, e ainda, toda despesa trabalhista,
social ou previdenciária que venha a ser obrigatória por lei.

p) Os funcionários deverão receber treinamento periódico e específico, de acordo com as atividades
desenvolvidas, sem ônus para a contratante, abordando os aspectos de higiene pessoal, ambiental,
alimentares, técnicas culinárias e a prevenção de acidentes de trabalho.

q) Todo e qualquer dano causado pelos funcionários da empresa, serão de sua responsabilidade, devendo haver
a imediata reparação ou indenização dos mesmos, quando couber.

r)

Sempre que houver suspeita de deterioração ou contaminação dos alimentos in natura ou preparados, os
mesmos deverão ser suspensos do consumo, guardando-se amostras para análises microbiológicas dos
alimentos, a ser realizada pela contratada por solicitação da contratante ou pela própria, a seu critério.

s) A contratada deverá cumprir o disposto no Art. 40, §5° da Lei Federal n° 8.666/1993, utilizando mão-de-obra
de, no mínimo, 10% egressos do Sistema Prisional Maranhense.

t)

Os egressos que forem contratados deverão receber previamente o Curso de Manipulação de Alimentos de
acordo com normas da ANVISA, podendo trabalhar desde o início ao fim do treinamento. Sendo o curso
disponibilizado pela Contratada.

u) Uso de produtos de higiene pessoal e saneantes domissanitários devidamente regulares em relação às
normas de vigilância sanitária;

v) Uso obrigatório de EPI pelos empregados da contratada alocados para execução do serviço quando as
atividades a serem desenvolvidas o exigirem;

w) Cumprir as Orientações para combate e prevenção da COVID 19, Anexo I, extraídas do Plano de
Contingência para o novo CORONAVÌRUS (COVID 19) no Sistema Penitenciário do Maranhão.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela contratada.
b) Elaborar os cardápios com antecedência mínima de 15 (quinze) dias uteis.
c) Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto que a contratada entregar fora das especificações do Edital.
d) Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso.
e) Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Termo de Referência.
f)

Notificar, por escrito à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto,
fixando prazo para a sua correção.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA GARANTIA CONTRATUAL
Para execução do fornecimento, a adjudicatária prestará Garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, cujo prazo de validade não poderá ser inferior ao prazo
de vigência do contrato objeto deste Edital.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A garantia será prestada em qualquer das seguintes modalidades:
a) Caução em Dinheiro ou Título da Dívida Pública;
b) Seguro Garantia;
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c) Carta de Fiança Bancária.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de opção por Caução em dinheiro, o interessado deverá encaminhar-se ao Setor
Financeiro do órgão participante, que o aplicará, de forma a preservar o seu valor monetário, uma vez que o seu valor
será depositado em nome da CONTRATANTE, em conta poupança a ser informada.
PARÁGRAFO QUARTO: Se a modalidade escolhida for Seguro-Garantia, a CONTRATADA fará entrega à
CONTRATANTE da competente Apólice, em nome do órgão participante, no original, emitida por entidade em
funcionamento no País, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente Cláusula de atualização
financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, devendo ter validade mínima de 60 (sessenta)
dias além do prazo de execução dos serviços estabelecido no Termo de Referência.
PARÁGRAFO QUINTO: Se a escolha recair na modalidade Fiança-bancária, a CONTRATADA fará entrega da Carta de
Fiança Bancária, no original, emitida por instituição financeira em funcionamento no País, em nome do órgão
participante, devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e
de irrevogabilidade, devendo ter validade mínima de 60 (sessenta) dias além do prazo de execução dos serviços
estabelecido no Termo de Referência.
PARÁGRAFO SEXTO: O órgão participante poderá descontar do valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO toda e qualquer
importância que lhe for devida, a qualquer título, pela CONTRATADA, inclusive multas.
a) Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a GARANTIA deverá ser reintegrada no prazo de 03
(três) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A garantia será liberada após o cumprimento das obrigações contratuais devidamente
atestadas pelo setor competente do órgão participante.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (TRINTA) DIAS, contados a partir da
efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal,
devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento somente será autorizado depois de efetuado atesto pelo servidor competente
na nota fiscal apresentada.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada 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 contratante.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem de
pagamento.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

a) A contratada regularmente optante pelo simples nacional, nos termos da lei complementar nº 123, de 2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus
ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei complementar.
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PARÁGRAFO QUINTO: O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo esta demostrar por meio da
seguinte documentação:
a)

Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária;

b)

Certidão Regularidade do FGTS - CRF;

c)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;

d)

Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhão;

e)

Outros que sejam necessários para a realização do certame.

PARÁGRAFO SEXTO: A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e
reapresentação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Quando do atraso injustificado na execução do contrato, a CONTRATADA poderá ser penalizada com multa de mora de
1% (um por cento) do valor global do contrato por dia de atraso, nos termos do art. 86, caput, Lei Federal n° 8.666/1993,
e das demais legislações pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Quando da inexecução, total ou parcial, das obrigações contratuais, e sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, a CONTRATADA, estará sujeita às sanções previstas o Art. 87 da Lei Federal n°
8.666/1993, e nas demais legislações pertinentes, sobretudo:
a)

Advertência escrita;

b)

Multa;

c)

Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco)
anos e descredenciamento do Sistema Integrado de gestão Administrativa – SIGA por igual prazo;

d)

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos.

e)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas serão aplicadas de acordo com as tabelas abaixo detalhadas:
INDICATIVO DE GRAU E PERCENTUAL DE MULTA

GRAU

CORRESPONDÊNCIA

01

Até 0,2% sobre o valor mensal do contrato

02

Até 0,5% sobre o valor mensal do contrato

03

Até 1,0% sobre o valor mensal do contrato

04

Até 2,0% sobre o valor mensal do contrato

05

Até 5,0% sobre o valor mensal do contrato

06

Até 10,0% sobre o valor mensal do contrato

DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES
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INFRAÇÃO
Descumprimento de Cardápio (contemplando, ainda, a intempestividade de sua
mudança).
Inadequação das embalagens individuais ou caixa térmica perante o estipulado
neste Termo de Referência, nas normas técnicas, sanitárias, entre outros.
Temperatura da alimentação abaixo do previsto neste Termo de Referência e em

GRAU
01

01
01

legislação correspondente.
Entrega de alimentação mal preparada, desrespeitando o Termo de Referência e
as normas técnicas e sanitárias para o preparo de alimentação.

02

Peso total da alimentação inferior ao mínimo exigido.

02

Peso da proteína inferior ao mínimo exigido.

02

Ausência de algum dos componentes das refeições descritos no Termo de

02

Referência.
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar dos

02

responsáveis pela fiscalização dos serviços.
Concorrer para situação que venha a causar dano físico a seus funcionários e aos
destinatários das refeições.
Atraso na entrega da alimentação, salvo atraso justificado e atestado pela

04
04

SEAP/MA.
Alimentação estragada.

05

Concorrer para situação que venha a causar consequência fatal.

06

Suspender ou interromper os serviços contratados, salvo por motivo de força maior
ou caso fortuito.

06

PARÁGRAFO TERCEIRO: A rescisão contratual poderá ocorrer a depender da gravidade da infração cometida pela
CONTRATADA, tendo como parâmetro o disposto no instrumento convocatório ou no contrato, e nos termos dos artigos
78, 79 e 80 da Lei Federal n° 8.666/1993.
PARÁGRAFO QUARTO: As Notas Fiscais referentes a prestação do serviço somente serão emitidas após a checagem
dos controles do que fora recebido pela SEAP através de pesagem das “quentinhas”, quando houver e do controle pela
empresa do que fora fornecido. Em caso de discordância o valor será abatido no montante do pagamento.
PARÁGRAFO QUINTO: Em todos os casos, deverão ser respeitados os princípios do devido processo, da ampla
defesa e do contraditório

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: FISCAL DO CONTRATO
A prestação dos serviços será acompanhada e supervisionada por servidores públicos desta SEAP/MA, especialmente,
pelo Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA e por Comissão Fiscal específica, a ser designada pela
contratante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA é o setor responsável por toda a
gestão contratual, baseando-se em técnicas financeiras, administrativas e de nutrição, devendo respeitar os
quantitativos e saldos estabelecidos em contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A Comissão Fiscal será responsável pela manutenção do efetivo cumprimento do Contrato
Administrativo, respaldando-se por uma análise técnica-jurídica, devendo, juntamente com o Serviço de Fiscalização e
Controle da Alimentação – FCA, atestar as Notas Fiscais/Faturas recebidas pela contratada.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: O Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA e/ou a Comissão Fiscal podem,
a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como
recomendar a aplicação de penalidades.
PARAGRAFO QUARTO: Ambos deverão verificar a conformidade da prestação dos serviços com o objeto e as
especificações técnicas do Termo de Referência e da Proposta de Preços da contratada.
PARÁGRAFO QUINTO: A contratante designará 02 (dois) ou mais servidores da SEAP/MA, intitulados “subfiscais”, para
cada local de execução, com a finalidade de verificar a compatibilidade, qualidade e quantidade das refeições
entregues.
PARÁGRAFO SEXTO: Existindo manifestação positiva quanto à execução dos serviços, tais servidores entregarão um
recibo de entrega, dispensando o recebimento provisório, nos termos do Art. 74, inciso I e parágrafo único da Lei
Federal 8.666/1993.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Sempre que possível, os “subfiscais” deverão comprovar a regularidade da execução contratual
por meio de fotos, vídeos, entre outros meios que se fizerem necessários.
PARÁGRAFO OITAVO: Quaisquer indícios de irregularidades ou falhas na execução deverão ser comunicados ao
Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA e à Comissão Fiscal, os quais tomarão as medidas cabíveis.
PARÁGRAFO NONO: Havendo urgência na solução das irregularidades ou falhas, a contratada terá a obrigação de
repará-las em até 01 (uma) hora após a comunicação da contratante, rechaçando-se qualquer possibilidade de não
entrega de algumas das refeições.
PARÁGRAFO DÉCIMO: A comunicação tratada no parágrafo anterior poderá ser informal (e-mail), sendo que,
posteriormente, os “subfiscais” deverão dar cumprimento ao disposto no parágrafo sétimo.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A fiscalização ora discutida não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios na execução dos serviços, e,
nas ocorrências destes, não implicam à corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A metodologia de avaliação da qualidade se baseará em vistorias realizadas pelo
Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA, independentemente de acompanhamento de preposto da
contratada, onde serão efetuadas medições necessárias de serviços executados e posterior comparação com as
quantidades especificadas.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Todos os dados levantados e as análises técnicas correspondentes serão
registrados em Relatório de Vistoria Técnica, acompanhado, se for o caso, de fotografias e filmagens.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: O Serviço de Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA adotará procedimentos
de gestão da qualidade do serviço, realizando a análise de variados aspectos, tais como, desempenho profissional,
desempenho das atividades e gerenciamento dos serviços executados pela contratada.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: A contratada, através de relatórios detalhados, informará mensalmente ao Serviço de
Fiscalização e Controle da Alimentação – FCA a situação dos serviços executados, com a finalidade de subsidiar as
vistorias e supervisões, contemplando, sobretudo:
a)

Quantidade de refeições mensais preparadas e entregues em cada local, podendo ser divididos por lote, caso
a contratada seja responsável por mais de 01 (um) lote;

b)

Origem dos alimentos utilizados no preparo das refeições, sendo comprovada por meio idôneo;

c)

Condições de armazenamento, preparo, transporte e distribuição dos insumos e gêneros alimentícios e das
refeições prontas, por meio de fotos, vídeos ou qualquer outro meio necessário e capaz;

d)

Cardápios utilizados, informando suas alterações e variações;

e)

Horários das entregas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DA SUBCONTRATAÇÃO
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As Empresas que não forem enquadradas como ME/EPP/MEI, DEVERÃO subcontratar no percentual de 02% a 30%
(dois a trinta por cento) do valor global de cada lote licitado, devendo a Microempresa, a Empresa de Pequeno
Porte ou o Microempreendedor Individual a ser subcontratado ter sede no ESTADO DO MARANHÃO além de
estar indicado(a) e qualificado(a) com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores,
em conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei Estadual nº 10.403/2015.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores
Individuais - MEI a serem subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas com a descrição dos bens e
serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores, em conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei Estadual nº
10.403/2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No momento da Habilitação, a empresa licitante deverá apresentar, juntamente com a sua,
a documentação da Microempresa - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual MEI exigida no edital, inclusive a regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais subcontratados, sendo de sua responsabilidade a atualização da referida
documentação durante a vigência contratual, sob pena de rescisão, conforme previsto no art. 8º, inciso III, da Lei
Estadual nº 10.403/2015.

a) A empresa licitante deverá apresentar da empresa indicada a ser subcontratada toda documentação exigida
para a Habilitação do Edital (Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, Qualificação
Econômico-Financeira, Qualificação Técnica e Outros Documentos). Sendo que da qualificação técnica será
exigida apenas comprovação proporcional ao serviço a ser prestado pela subcontratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DA CONSULTA AO CEI
A realização de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da CONTRATADA ficam
condicionados à consulta prévia pelo CONTRATANTE ao Cadastro Estadual de Inadimplentes - CEI para verificação da
situação da CONTRATADA em relação às obrigações pecuniárias e não pagas, consoante determina o art. 6º da Lei
Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996.
PARÁGRAFO ÚNICO – Constatada a existência de registro da CONTRATADA no CEI, o CONTRATANTE não realizará
os atos previstos nesta Cláusula, por força do disposto no art. 7º da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º,
da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DO REAJUSTE DE PREÇOS

O preço do contrato poderá ser reajustado, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado a partir da data limite
para apresentação da proposta.
PARAGRÁFO ÚNICO: O índice de reajuste será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL
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A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei
ou regulamento, nos termos do art. 77 da Lei nº. 8.666/1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA RESCISÃO
Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no artigo 78, da Lei Federal nº
8.666/93, e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos
decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste
instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A rescisão contratual poderá ocorrer a depender da gravidade da infração cometida pela
CONTRATADA, tendo como parâmetro o disposto no instrumento convocatório ou no contrato, e nos termos dos artigos
78, 79 e 80 da Lei Federal n° 8.666/1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas
comunicações verbais.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DA HABILITAÇÃO
A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado, obedecendo ao
disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93, sendo a publicação condição indispensável à sua
eficácia.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de São Luís/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o
presente Contrato, em ___ (____) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que
também os subscrevem.
São Luís, ___ de ___________________ de 2019.
_____________________
CONTRATANTE
_____________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
_______________________

______________________

RG Nº

RG Nº

CPF Nº

CPF Nº
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