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MODALIDADE: Dispensa de Licitação em Caráter Emergencial 001/2018 

TIPO: Menor Preço por Lote 

PROCESSO SEI N.º(s): 00417-00033646/2018-09 

INTERESSADO: Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 10 horas do dia 05/09/2018 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10h:15 

 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF 

 
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente no endereço: SAAN, Quadra 01 – Comércio Local, 
Lote “C” Brasília, Distrito Federal – CEP.: 70.632-100. 

 
 

EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

O Distrito Federal, por meio da SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, unidade orgânica da Secretaria 

de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar Dispensa de Licitação em Caráter 
Emergencial, do tipo menor preço, para contratação do objeto especificado no Anexo I deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores, além das demais normas 
pertinentes, observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

 
 

1 DO OBJETO 

1.1 Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e 
fornecimento de refeições frescas (café da manhã, almoço, lanches, jantar, ceia e dieta especial), para atender 
às necessidades da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal 
– SECRIANÇA, conforme condições e especificações constantes neste Edial e seus Anexos. 

1.2  Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de 
uma Licitante. 

 
2 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta Dispensa de Licitação as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta 
licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital. 

2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições 
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 139 
de 10 de dezembro de 2011 e Lei distrital 4.611/2011, DECLARANDO assim, para fins legais, sob as penas da lei, 
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou  empresa de pequeno porte nas 
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, que estão aptas a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações 
relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

 

2.3. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste 
Edital. 

2.4. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta dispensa de licitação ou participar do contrato dela 
decorrente: 
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2.4.1. Empresas que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial/extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham sido 
declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, 
bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar em qualquer esfera da 
Federação. 
2.4.2. Empresas constituídas em consórcios e pessoas físicas. 

2.4.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela dispensa licitação, nos 
termos do inciso III, art 9 da Lei 8666/1993. 
2.4.4. O autor do Termo de Referência, pessoa física ou jurídica. 
2.4.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

2.4.6. Considera-se participação indireta, para fins no disposto neste item, a existência de qualquer vinculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto básico, pessoa 
física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os 
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

2.4.6.1. O disposto no item anterior aplica-se aos membros da Comissão de Licitação e Pregoeiros; 

2.4.7. Está vedado o NEPOTISMO na esfera do Poder Executivo do Distrito Federal, nos termos do Decreto 
n° 32.751/2011. (DODF de 07.02.2011): 

2.4.7.1. Pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de 
agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade da administração 
pública do Distrito Federal em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio 
de: 

I – contrato de serviço terceirizado; 
       II – contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens;  
       III – convenios e os instrumentos equivalentes. 

 
2.4.7.2 - Entende-se como familiar: cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, 
por consanguinidade ou afinidade, até terceiro grau; 
2.4.7.3. A vedação estende-se às uniões homoafetivas. 

2.4.8. Pela simples participação no presente processo licitatório, a empresa estará aceitando todas as 
condições estabelecidas no edital. 

 

3 DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.1. As empresas que desejarem participar desta dispensa de licitação deverão enviar a proposta no endereço, dia e 

horários indicado no preâmbulo deste edital. 

 

 
4 DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

4.1. A representação do licitante far-se-á por meio de instrumento particular e/ou público de procuração com firma 
reconhecida em cartório, que comprove os necessários poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame 
em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

5 DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como 
firmes e verdadeiras sua proposta. 
5.2 Incumbirá ao licitante acompanhar da Dispensa de Licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer procedimentos feitos pela comissão julgadora. 
5.3 Os licitantes deverão encaminhar proposta em envelope lacrado, com preço unitário e total, nestes 
computados todos os custos inerentes à prestação dos serviços além do ISS e demais tributos, taxas e encargos 
sociais, inclusive o serviço do motorista e do monitor, os itinerários e trajetos a serem percorridos. O preço deverá 
ser em moeda nacional do Brasil, com até duas casas decimais após a vírgula, expresso em algarismo, até a data e 
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hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente, no endereço descrito no preambulo deste edital, 
no horário e data marcados, quando,  então, encerrar-se-á, a fase de recebimento de documentação e propostas. 

5.3.1 A aprovação da(s) proposta(s) fica(m) condicionada(s) à apresentação de Planilha(s) de Composição 
de Custos, a qual deverá ser preenchida(s) em conformidade ao modelo apresentado no Anexo VI do 
Termo de Referência. 

5.3.2 A não apresentação da(s) proposta(s) na forma expressa no item 5.4 implicará na imediata 
desclassificação da empresa participante. 

5.4 A(s) proposta(s) a serem apresentadas deverá(ão) obrigatoriamente conter (em): 

5.4.1 As propostas deverão ser impressas, sem emendas, rasuras, entrelinhas, acréscimos ou aditivos, EM 
FORMULÁRIO PRÓPRIO, pelo proponente ou representante legal; 
5.4.2 a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços orçados pela 
Administração, acrescidos dos respectivos encargos será rejeitada, exceto quando se referirem a materiais ou 
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou totalidade da remuneração; 
5.4.3 erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, 
quando a Planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado e desde que se 
comprove que este é suficiente para arcar com os custos da contratação; 
5.4.4 a proposta de preços deverá ser elaborada de acordo com o Modelo de Proposta de Preços – Anexo VI 
do Termo de Referência –, observando-se as seguintes disposições: 
5.4.5 a indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem 
as categorias profissionais que executarão o serviço; 
5.4.6 Os custos oriundos de obrigações trabalhistas deverão observar os parâmetros fixados em acordos ou 
convenções coletivas ou dissídio coletivo da categoria, desde que respeitado o percentual limite da Decisão 
544/2010 - TCDF; 
5.4.7 Previsão de todos os insumos, incluindo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
em quantidades e qualidade adequadas a  perfeita execução contratual; 
5.4.8 Poderão ser acordados pequenos acertos para equalizar valores totais com os unitários e outros, desde 
que não majore o preço proposto, conforme legislação vigente. (§2º art. 29-A da IN nº 02/2008 – MPOG). 
5.4.9 Conter declaração de que a empresa atenderá os serviços conforme previsto no Termo de Referência 
e seus Anexos, bem como disponibilizará profissionais devidamente habilitados. 

5.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a prazo e 
especificações do serviço ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais e/ou erros de cálculo. 
5.6 A não apresentação da(s) proposta(s) na forma imposta por este Edital importará na desclassificação da(s) 
mesma(s). 

 

 
6 DO JULGAMENTO, DA ABERTURA, DA SESSÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

6.1 No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por Lote, atendidas as condições 
estabelecidas nesta Dispensa de Licitação. 
6.2 A Comissão Julgadora (a) poderá se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos 
e externos, bem como aos órgãos requisitantes dos serviços objeto deste Dispensa, a fim de obter parecer que 
possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da 
sessão pública. 
6.3 Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no Instrumento 
Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo. 

6.4 Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

6.4.1 Para efeito do disposto no item 6.4, consideram-se preços globais ou unitários simbólicos ou irrisórios, 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis 
com a execução do objeto do contrato, informações estas subsidiadas pela planilha de formação de custos 
orçamentários que encontra-se disponível no ANEXO VII deste Edital. 

6.5 Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado. Será recusada a proposta final, 
cujo valor seja superior ao total geral estimado. 
6.6 A partir do horário previsto no aviso de dispensa e informado no edital, terá início a sessão pública da 
Dispensa de Licitação, com a divulgação das documentações e propostas de preços recebidas. 

6.7 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, do valor da menor proposta registrada. 
6.8 O empate entre dois ou mais Licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre a proposta 
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de preços. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado em sessão pública. 

6.8.1 Ocorrendo empate nas condições estabelecidas no artigo 44 da Lei Complementar 123/2006 e seus 
incisos, será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte (caput do art. 44 da Lei Complementar 123/2006). 

6.8.2  O SECRIA, assegurará às microempresas e às empresas de pequeno porte o desempate nas 
situações em que as propostas apresentadas por elas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior 
ao melhor preço (§ 2º do artigo 44 da Lei Complementar 123/2006). 

6.8.3  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado (inciso I, artigo 45 da Lei Complementar 123/2006). 

 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da condição do subitem 6.8.2, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito (inciso II, artigo 45 da Lei Complementar 123/2006). 
6.8.4  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem no intervalo estabelecido na condição do subitem 6.8.2, o sistema automaticamente realizará 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.8.5  Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 6.8.2, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ 1º do artigo 45 da Lei Complementar 123/20006). 

6.9 Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias e do edital, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

6.9.1 A adjudicação será realizada por menor preço global. 

6.10  Se a proposta ou sua planilha de composição de custos não for aceitável ou se o proponente não atender 
às exigências habilitatórias, a comissão examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

6.11 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus 
Anexos, a proposta será desclassificada. 

 

7 DA HABILITAÇÃO 

7.1 Para habilitarem-se na presente licitação as empresas deverão estar devidamente CADASTRADAS e habilitadas 

PARCIALMENTE no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou mediante a apresentação 
da documentação relacionada no item 7.2 e/ou 7.3 deste Edital, quando for o caso, a ser encaminhada em 
envelope lacrado e identificado. 

7.2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO: 

7.2.1. Comprovação da Habilitação Jurídica 

a) - Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
(Certidão de funcionamento da firma expedida pela Junta Comercial constando o nome dos diretores 
de conformidade com o contrato social ou a última alteração contratual); Decreto de autorização, em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; comprovando que a empresa possui em seu objetivo social, objeto compatível com o objeto 
da licitação; 
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b) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

c) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

d)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 

7.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

a) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede 
da licitante; 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada mediante certidão 
conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme 
preconizado no artigo 1º do Decreto n.º 6.106/2007. Para as empresas com sede e/ou domicílio fora 
do Distrito Federal, certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa, emitida 
pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, que 
poderá ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br. (inteligência do art. 173, da LODF); 

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 
2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

d) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente 
atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990; 

e) Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, em plena validade, que 
poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao. 

 

7.2.3. Qualificação Técnica 

 

7.2.3.1  A Licitante deverá apresentar, quando do julgamento da proposta/habilitação da empresa, os 
documentos abaixo elencados: 

a) Atestado de Capacidade Técnica registrado no Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva 
região onde a empresa executa seus serviços, que comprove(m) que a licitante tenha executado 
para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, serviços contínuos de preparo e fornecimento 
de alimentação, à semelhança do objeto desta contratação; 

b) Registro ou Inscrição da licitante pessoa jurídica no Conselho Regional de Nutrição, da Região 

que estiver vinculada, dentro do prazo de validade; 

c) Conter Declaração de que, quando da assinatura do contrato, a contratada disponibilizará 
Profissional Nutricionista devidamente registrado no CRN – Conselho Regional de 
Nutricionistas.   

 

7.2.4. Qualificação Econômico-Financeira 

7.2.4.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) 
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com 
mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

7.2.4.2 -Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da 

http://www.fazenda.df.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
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empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por balanço de 
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG) e 
Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes 
fórmulas: 

 

 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LG = ------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
ATIVO CIRCULANTE 

LC = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO 

CIRCULANTE ATIVO 

TOTAL 

SG = ----------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
 
 

c) O fornecedor registrado no SICAF terá os índices, referidos na alínea "b" do item 7.2.4.2 

calculados automaticamente, pelo sistema. 

 

7.2.4.3 A licitante que apresentar resultado menor do que 1 (um), em qualquer dos índices referidos na 
alínea "b" do item 7.2.4.2, quando da habilitação, deverá comprovar, considerando os riscos para a 
administração, Capital Social mínimo ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor 
sobre todos os itens que a serem habilitados em seu nome. 

 

a) A comprovação deverá ser feita relativamente à data da apresentação da documentação, 
pelo balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado, admitida a atualização para esta data 
através de índices oficiais. 

 

7.2.5. A licitante habilitada parcialmente  no Sistema de Cadastramento  Unificado de Fornecedores – 

SICAF ficará isenta de apresentar os documentos relacionados referentes à regularidade fiscal e 
trabalhista (item 7.2.2. com exceção das alíneas “c” e “f”) e qualificação econômico-financeira (item 

7.2.4 com exceção das alíneas “a” e no que se refere à alínea “b” somente se possuir índices de 

LG e LC e SG superior a 1). 

 
7.2.6 - Documentação Complementar: 

7.2.6.1 – Declaração, sob as penas da lei, da superveniência de fato impeditivo para sua 

habilitação (Anexo IV); 

7.2.6.2. – Declaração de que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) 
anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para 
qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93 ( 
modelo Anexo III ); 

7.2.6.3 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme disposições contidas na 
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Instrução Normativa nº 2, de 16.9.09, SLTI/MP; 

7.2.6.4 - No caso de microempresa ou Empresa de pequeno porte apresentar declaração de que 
cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas 
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006; 

7.2.7. A habilitação das licitantes fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da 
validade dos documentos cadastrais e de habilitação parcial por meio de consulta “on-line” ao SICAF, no ato da 
abertura do certame, que será impressa sob forma de “Declaração de Situação do Fornecedor”, que instruirá o 
processo, nos termos dos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/93, do artigo 3º do Decreto n.º 3.722/2001 e da instrução 
Normativa MARE n.º 5 de 21/07/95, republicada no DOU do dia 19/04/96. 
7.2.8. A Licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do 
Fornecedor”, impresso na reunião de abertura, algum documento com validade vencida, deverá 

encaminhar o respectivo documento, a fim de comprovar a regularidade do mesmo, conforme especificado 
no item 7.2.9 deste edital. 
7.2.9. As Licitantes não cadastradas no SICAF ou com situação irregular junto ao SICAF, 

deverão encaminhar os documentos fiscais regularizados listados no art. 29 da Lei 8.666/1993, 

juntamente com as demais documentações exigidas para habilitação. 

7.3 No caso de participação de Cooperativas estas deverão ser constituídas conforme Lei nº 5.764/71 e suas 
alterações, desde que comprovem todos os requisitos de HABILITAÇÃO descritos neste edital, salvo aqueles que a 
própria lei os dispensar. Estando dispensadas de apresentação da documentação, devem declarar e comprovar 
que se encontram dispensadas, na forma da Lei, devendo mencionar o respectivo número da referida lei e, se 
assim não o fizerem serão julgadas inabilitadas. As Cooperativas deverão apresentar também os seguintes 
documentos como requisitos de habilitação: 

 

I- Ata de fundação, inscrição do ato constitutivo da entidade em conformidade com o artigo 15 da 
Lei 5.764/71; 

II- Autorização para funcionamento por órgão executivo federal de controle do Distrito Federal, do 
Estado ou Território ou no órgão local credenciado para este fim, em conformidade com as 
determinações previstas nos artigos 17 e 18 da Lei 5.764/71; 

 

III- Estatuto social da sociedade, previsto no artigo 21 da Lei 5.764/71 e o registro na organização 
das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, conforme artigo 107 da lei do 
Cooperativismo. 
 

IV- Comprovação expressa, de que a Cooperativa pode prestar serviços a não cooperados; V- 
Regimento interno; 

 

VI- Regimento dos fundos (com ata de aprovação); 
 

VII- Ata de sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste 
certame, se vencedora; 

 
IX- No Estatuto Social deverá ser previsto que a Assembleia Geral é órgão máximo da sociedade 
e deve deter poderes de revisão sobre os atos da Diretoria; 

 

7.4. Conforme art. 43 da Lei Complementar 123/2006, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 

 

7.4.1. A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste subitem 7.4, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n

o
 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
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para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação 

7.5. Os documentos necessários à habilitação, quando enviados a comissão, deverão ser apresentados em original, ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório ou mediante cotejo das cópias com os originais pela 
comissão ou por membro da equipe de apoio ou publicação em órgão de imprensa oficial. 

7.5.1. Quanto a autenticidade de documentos emitidos por meio eletrônico a comissão poderá efetuar pesquisa 
através de consulta aos seus respectivos sites oficiais. 

 

7.6. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da 
filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou 
sede do interessado. 

7.7. Para os efeitos desta licitação, considera-se sede a matriz ou o único estabelecimento comercial, industrial e de 
prestação de serviços da empresa. 
7.8 Em todas as hipóteses referidas nos 7.2 e 7.3 deste edital, não serão aceitos protocolos, nem documentos com 
prazo de validade vencido. 

7.9. Quando o documento e/ou certidões apresentadas não informarem a sua validade deverão estar datados dos últimos 
90 (noventa) dias, salvo exceções. 

7.10. No caso de impossibilidade de emissão de certidões negativas, serão aceitas Certidões Positivas com efeitos de 
Negativas. 

 

8. DAS PENALIDADES 
 

8.1 Das Espécies: 
8.1.1 As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a 

prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851 de 30/05/2006, 
publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07 e alterações posteriores: 

I advertência;  
II multa; e 
III suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do 

Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida. 
a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, 

convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior 
a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de 
Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 
aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 
b) para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a 
gravidade da falta cometida. 
IV 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 a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 

8.1.2  As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com 

a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
8.2 Da Advertência: 

8.2.1 A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer 

obrigação, e será expedido: 
I pela Subsecretaria de Administração Geral, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do 

procedimento licitatório; e 
II pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 
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execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 
 
8.3 Da Multa: 

8.3.1 A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão 

contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes 
percentuais: 
I 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros 
e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 
II  0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em 
atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não 
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 
III  5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de 

entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem; 
IV 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do 
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte 
inadimplente; e 
V até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 
 

8.3.2 A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 

e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 
8.666/93, observada a seguinte ordem: 
I  mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 
II  mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 
III  mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
8.3.3 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à 

contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
cobrados judicialmente. 
8.3.4 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição 
interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 
8.3.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 
 I o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 
II a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
8.3.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da 

falta cometida, consoante o previsto do subitem 8.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade. 
8.3.7 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou 

rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) 
dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 8.3.1. 
8.3.8 A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 8.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão 

contratual que não ensejam penalidades. 
 

8.4 Da Suspensão: 
8.4.1 A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de 

contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda 
suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, 
instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 
I por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de Administração 

Geral, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente; 
II por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos 

e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de 
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forma definitiva; 
III por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de 

sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na 
execução do contrato; e 
IV por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou 

para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento; 
8.4.2 São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
I Subsecretaria de Administração Geral, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do 

procedimento licitatório; e 
II o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 

execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 
8.4.3 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 
8.4.4 O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali 

previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões. 
 
8.5 Da Declaração de Inidoneidade: 

8.5.1 A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão 

de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual. 
8.5.2 A declaração de inidoneidade prevista neste item 8.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os 

motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a 
aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua 
conduta e após decorrido o prazo da sanção. 
8.5.3 A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus 

efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito 
Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
8.6 Das Demais Penalidades: 

8.6.1 As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer 

outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores 
do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Administração Geral, estarão sujeitas às seguintes 
penalidades: 
I suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) 

meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e 
II declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 8.5; 
III aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 8.4.3 e 8.4.4. 
8.6.2 As sanções previstas nos subitens 8.4 e 8.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais 

que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002: 
I tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 
II tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 
III demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 

praticados. 
 
8.7 Do Direito de Defesa: 

8.7.1 É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão 

temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 
8.7.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
8.7.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário; 
8.7.4 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação 

da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito 
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Federal, devendo constar: 
I  a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 
II  o prazo do impedimento para licitar e contratar; 
III o fundamento legal da sanção aplicada; e 
IV o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 
8.7.5 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade 

competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação nos sítios 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compras.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao 
Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-
compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração 
Pública do Distrito Federal. 
8.7.6 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com 

fundamento nos subitens 8.2 e 8.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples 
apostilamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
8.8 Do Assentamento em Registros: 

8.8.1 Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 
8.8.2 As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou. 

 
8.9  Da Sujeição a Perdas e Danos: 

8.9.1  Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas 

alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e 
danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 
8.10  Disposições Complementares 
8.10.1 As sanções previstas nos subitens 8.2, 8.3 e 8.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo ordenador de 

despesas do órgão contratante. 
8.10.2 Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

 

9 DO CONTRATO 

9.1. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/93, quando a interessada será 
convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes a este Edital. 

9.2. O prazo para assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação do 
adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 

9.3. O contrato terá validade de 180 (cento oitenta) dias ou até que se conclua o procedimento licitatório regular em 
tramite sob nº 080.000401/2016, contados a partir da data de sua publicação, improrrogáveis, 

9.4. O ajuste dar-se-á mediante Termo de Contrato a ser firmado entre esta Secretaria de Estado de Educação e os 
vencedores da Licitação; 

9.5. Os Licitantes vencedores serão convocados para assinatura do contrato no prazo estabelecido pela Secretaria, sob 
pena de, não comparecendo, serem desclassificados; 
9.6. O Termo de Contrato obedecerá às obrigações constantes no presente Termo de Referência e das demais 
disposições legais e de observância cogente sobre o assunto, das quais, em caso de descumprimento, inexecução 
total ou parcial, derivam as respectivas penalidades, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal decorrentes, 
que couberem à contratada; 

9.7. Verificada qualquer infração do contrato, a contratante poderá, segundo sua discricionariedade e observado o devido 
processo legal, rescindir o contrato. A rescisão será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. Redação conforme parecer nº 451/2013- PROCAD-PGDF. 

9.8. Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação de garantia contratual 
prestada no ato da assinatura do respectivo instrumento e corresponderá a 3% (três por cento) do valor do contrato, 
mediante uma das seguintes modalidades à escolha do contratado: caução em dinheiro ou em títulos da dívida ativa, 
seguro garantia ou fiança bancária, tendo o seu valor atualizado nas condições contratualmente previstas. 

9.8.1. Quando se tratar de caução em título da dívida pública este deverão ter sido emitidos sob a forma 
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escritural, mediante registro centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (Redação dada pela Lei 
n 11.079, de 2004). 

9.8.2. O prazo para apresentação da garantia do contrato será de até no máximo 15 (quinze) dias contados a 
partir da assinatura do contrato. 

9.9. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá (ão) apresentar, depois da assinatura do Contrato, no prazo estabelecido pelo 
órgão responsável, a AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO no Distrito Federal, conforme preceituam as regras do Código 
Brasileiro de Trânsito e os Decretos 23.819/2003 e 23.234/2002, sob pena de sofrer (em) as penalidades previstas no 
Decreto 26.851/2006, e demais documentações elencadas no item 05 do Termo de Referência; 

9.10. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e 
suas alterações. 

9.11. Incumbirá à contratante providenciar a publicação resumida do instrumento do contrato e de seus eventuais 
termos aditivos, no Diário Oficial do Distrito Federal. 

9.12.O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos dos artigos 79 e 80 

da Lei 8.666/93. 

9.13. Contratada não poderá subcontratar os serviços. 

9.14. Farão parte integrante do contrato este Edital, seus anexos, a proposta apresentada pela licitante vencedora, 
bem como seus anexos e planilha de formação de custos. 

 
10 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1  A contratante deverá efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo Contrato. 
10.2 A contratante deverá proporcionar todas as facilidades que lhe couber e for possível para que os serviços sejam 

executados na forma estabelecida neste termo de referência e no respectivo Contrato. 
10.3 A contratante deverá exercer, por seu executor do contrato, acompanhamento e fiscalização sobre a execução 

dos serviços, dando ciência por meio da Subsecretaria de Administração Geral, ao preposto da contratada e 
determinando sua imediata regularização. 
10.4 A contratante deverá comunicar por escrito ao preposto da contratada, qualquer descumprimento de obrigações e 

responsabilidade, previstas neste termo de referência e no respectivo Contrato, determinando as medidas necessárias 
a sua imediata regularização. 

 
11 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1  A contratada deverá prover a substituição, tanto na preparação dos alimentos, quanto na falta de pessoal, de 
forma a evitar paralisação no fornecimento do serviço. 
11.2  Todos os servidores contratados pela Contratada que adentrem as Unidades de Semiliberdade e Internação 
deverão OBRIGATORIAMENTE se apresentar uniformizados e com crachá de identificação. 
11.3  A contratada deverá responsabilizar-se por todas as despesas inerentes ao serviço ora contratado (salários, 
encargos sociais, seguros, taxas, tributos, uniforme), e outros ônus decorrentes do desempenho da atividade, não 
havendo relação empregatícia entre a Contratante e os empregados da Contratada. 
11.4  A contratada deverá conservar, adequadamente, por sua conta o risco, os estoques de gênero alimentícios e 
materiais necessários à execução dos serviços, como por exemplo, temperatura e divisão no freezer, organização da 
dispensa. 
11.5  A contratada deverá esterilizar e enxugar os talheres e pratos necessários para cada refeição servida embalá-
los em sacos plásticos, acompanhados por 01 (um) guardanapo de papel. 
11.6  A contratada deverá observar as regras de higiene pertinentes à manipulação de alimentos, à limpeza de 
equipamentos e utensílios, armazenamento, preparo e distribuição das refeições preconizadas pela Secretaria de 
Estado de Saúde do Distrito Federal, as exigências da RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004, da ANVISA e 
Resolução CISA/MA/MS nº 10 de 31 de julho de 1984. 
11.7  A contratada deverá providenciar a imediata substituição dos empregados designados para a execução dos 
serviços deste termo de referência, nos casos de impedimento por afastamento, falta, férias, descanso semanal e 
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outros da espécie. 
11.8  A contratada deverá colocar a disposição dos seus funcionários da empresa sabonete líquido para assepsia 
das mãos, que deve ser eficiente, possuir efeito residual e ser de fácil aplicação, específico para cozinha industrial. 
11.9  Os funcionários da contratada deverão higienizar as mãos adotando técnicas e produtos de assepsia de 
acordo com a RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004 da ANVISA e o Procedimento Operacional Padrão 
personalizado da Unidade. As mãos não podem conter ferimentos, devendo as unhas ser conservadas curtas limpas e 
sem esmalte. 
11.10  O uso de luvas descartáveis é obrigatório para o manuseio de alimentos prontos para o consumo. 
11.11 Em hipótese alguma, funcionários de limpeza poderão exercer atividades diretas de manipulação de alimentos 
ou vice-versa. 
11.12  A contratada deverá manter as instalações físicas, no ambiente destinado à confecção das refeições, limpo e 
higienizado. Manter o asseio e limpeza de suas cozinhas, fornecendo e aplicando o material necessário e adequado 
para a execução dessas atividades. 
11.13  A contratada deverá realizar, no mínimo, mensalmente, às suas expensas e sob sua responsabilidade, 
segundo as normas preconizadas por órgão federal e/ou distrital de fiscalização, a desinsetização e desratização de 
seus locais de produção e áreas externas, de modo a evitar o acesso proliferação de ratos, moscas, baratas e 
formigas. No caso de ineficiência dos procedimentos adotados, a empresa ficará obrigada a repeti-los, 
independentemente do período estabelecido, sem ônus para a SECRIANÇA. 
11.14  A contratada deverá manter, durante toda a execução dos serviços contratados, um responsável técnico 
nutricionista legalmente habilitado, inclusive nos finais de semana e feriados. 
11.15  A contratada deverá respeitar e fazer respeitar as normas de segurança de higiene e saúde do trabalhador, 
fornecendo a seu pessoal os meios apropriados e necessários à execução do trabalho. 
11.16  A Contratada deverá segurar seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, cujo certificado, 
devidamente expedido pelo INSS, conforme preceitua a lei, deverá ser apresentado a SECRIANÇA. 
11.17  A contratada deverá providenciar, obrigatoriamente, de acordo com o período estipulado pela legislação 
pertinente, exame de saúde de seus empregados, ficando a Contratada responsável por manter um perfeito e regular 
controle de saúde dos mesmos. 
11.18  Caso haja falta de abastecimento em alguma das unidades, fica sob a responsabilidade da respectiva 
contratada a reposição imediata das mesmas. 
11.19  A Contratada deverá separar o lixo em sua Unidade de Produção observando as normas ambientais vigentes 
e fazendo a coleta seletiva de desejos. 
11.20  A Contratada deverá observar quanto: 

11.20.1 As recomendações dos fornecedores para o adequado armazenamento dos alimentos adquiridos; 
11.20.2 Manter os alimentos perecíveis e não perecíveis em temperatura e temo adequados para o 
armazenamento de acordo com a Resolução CISA/MA/MS nº 10 de 31/07/1984; 
11.20.3 As normas vigentes para refrigeração e congelamento dos diversos tipos de alimentos perecíveis, 
considerando embalagens apropriadas, tempo de armazenamento, temperatura correta das câmaras, etiquetas 
de identificação e, posteriormente, processo correto de descongelamento dos alimentos congelados. 

11.21  Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e do Instrumento Convocatório, com os 
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 
11.22  Arcar com todos os custos necessários para o fornecimento das Refeições e dos Kits Lanche, incluindo 
despesas dos tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamento de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir. 
11.23  A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicialmente contratado, nos termos do 
art. 65, §1° da Lei n° 8.666/1993. 
11.24  Substituir todo e qualquer material defeituoso em razão de ação ou de omissão      involuntária, negligência, 
imprudência, imperícia ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior sem ônus para a Contratante e 
sem implicar alterações nos prazos estipulados no presente Termo de Referência. 
11.25  Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou 
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Distrito 
Federal ou a terceiros. 
11.26  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de 
conformidade com as normas e determinações em vigor. 
11.27  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração. 
11.28  Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços. 
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11.29  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre. 
11.30  A contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial 

do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.449, de 12 de janeiro de 2015, o qual 
proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher. 

 

 
12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
12.1  A Subsecretaria do Sistema Socioeducativo – SUBSIS designará servidor para ser o executor do contato. 
12.2  Alguma irregularidade nas refeições deverá ser comunicada por escrito, à Subsecretaria di Sistema 
Socioeducativo, para conhecimento e adoção das medidas pertinentes. 
12.3  A refeição suspeita em relação à qualidade deverá o executor do contrato colher amostras e submeter à 
análise pelo órgão de fiscalização sanitária do Governo do Distrito Federal, para a devida comprovação. 
12.4  A SECRIANÇA promoverá, quando entender necessário, vistoria na alimentação fornecida nas Unidades, na 

presença de seu representante legal, em dia e horário a ser definido. Será verificado, temperatura dos alimentos 
(alimentos resfriados: até 10ºC e alimentos congelados -8ºC) de acordo com a Resolução CISA/MA/MS nº 10 de 
31/07/1984 e acondicionamento no freezer e limpeza do ambiente de acordo com as exigências da RDC nº 216 de 
15/09/2004 da ANVISA. 
12.5  No curso da execução dos serviços, caberá à Subsecretaria do Sistema Socioedutativo, o direito de fiscalizar 
o cumprimento das disposições do contrato que será firmado. 
12.6  Serão fiscalizados, a qualquer tempo, todos os itens acima referidos, a critério da Secretaria de Estado da 

Criança do Distrito Federal - SECRIANÇA. 
12.7  A Contratante não permitirá que os serviços a serem contratados, sejam executados em tarefas em desacordo 

com as pré-estabelecidas, mesmo que solicitadas pelas unidades atendidas. 
12.8  A SECRIANÇA realizará análises microbiológicas em amostras coletadas, a seu exclusivo critério, ficando a 
contratada obrigada a custear o valor de tais serviços. Ficará a cargo da SECRIANÇA a indicação do laboratório para 
realizar tal procedimento. 
12.9  A contratada compromete-se a realizar, quinzenalmente, análise microbiológica do material servido, 
encaminhando ao Executor Técnico do contrato os laudos, para conhecimento e arquivo na SECRIANÇA. 
12.10 A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da SECRIANÇA, não eximirá a contratada de total 

responsabilidade pela execução dos serviços. 
 

 
13. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

13.1 Os serviços deverão ser executados nas Unidades desta Secretaria conforme informado no Anexo I deste 
Edital, Item 7. 

 
14. DO PAGAMENTO 

14.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, 

desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 

 

14.2 Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será 

atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a 
variação “pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto nº 37.121/2016. 

 
 

15. DA REPACTUAÇÃO 

15.1. O ato convocatório e o contrato de serviço continuado deverão indicar o critério de reajustamento de preços, que 
deverá ser sob a forma de reajuste em sentido estrito, com a previsão de índices específicos ou setoriais, ou por 
repactuação, pela demonstração analítica da variação dos componentes dos custos. 
15.2.  A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser utilizada nas contratações de serviços 
continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um 
ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir. 

15.2.1. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no 
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caput, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado e não poderá alterar o equilíbrio 
econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da 
proposta. 

15.2.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, em respeito ao 
princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para 
discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos 
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 

15.2.3. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a 
repactuação deverá ser dividida em tantos quanto forem os Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de 
Trabalho das categorias envolvidas na contratação. 

15.2.4. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de 
Trabalho deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos. 

15.3. O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação será contado a partir: 

I - da data limite para apresentação das propostas constante do ato convocatório, em relação aos custos com a 
execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à 
execução do serviço; ou 

II - da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação 
da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes 
instrumentos. 

15.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu 

ensejo à última repactuação. 

15.5.  As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da 
alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo Acordo, 
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto 
da repactuação. 

15.5.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto 
quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de 
Trabalho, observado o disposto no art. 6º desta Instrução Normativa. 
15.5.2 A variação de custos decorrente do mercado somente será concedida mediante a comprovação pelo  

contratado do aumento dos custos, considerando-se: 
I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 
II - as particularidades do contrato em vigência; 

III - a nova planilha com variação dos custos apresentada; 

IV - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; 
e 
V - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 

15.5.3. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo 

de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

15.5.4. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio 
de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por 
aditamento. 

15.5.6. O prazo referido no § 3º deste artigo ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou 
apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos. 

15.5.7. O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada 
pela contratada. 

15.5.8. As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato 
serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato. 

15.6. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas da seguinte 
forma: 
I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, como regra geral; 

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade e para concessão 
das próximas repactuações futuras; ou 

III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de 
mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, 
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento 
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devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 

15.7. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram e apenas 
em relação à diferença porventura existente. 

15.8. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio 
econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.9.  A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação nas mesmas 
condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos 
antes do início da contratação, conforme determina o inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.10.  O reajuste em sentido estrito, como espécie de reajuste contratual, consiste na aplicação de índice de correção 
monetária previsto no contrato, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de 
índices específicos ou setoriais. 

15.10.1. É admitida estipulação de reajuste em sentido estrito nos contratos de prazo de duração igual ou 
superior a um ano, desde que não haja regime de dedicação exclusiva de mão de obra. 

15.10.2. O reajuste em sentido estrito terá periodicidade igual ou superior a um ano, sendo o termo inicial do 

período de correção monetária ou reajuste, a data prevista para apresentação da proposta ou do orçamento a 

que essa proposta se referir, ou, no caso de novo reajuste, a data a que o anterior tiver se referido. 

15.10.3. São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam 
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual. 

15.10.4. Nos casos em que o valor dos contratos de serviços continuados sejam preponderantemente formados 
pelos custos dos insumos, poderá ser adotado o reajuste de que trata este item. 

 

16 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. As despesas decorrentes desta contratação serão programadas em dotação orçamentária própria: 

 I - Unidade Orçamentária: 51101 
II - Programa de Trabalho: 14.243.6228.4217.0001 

III - Natureza da Despesa: 33.90.39 

IV - Fonte de Recursos: 100 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato/Nota de Empenho oriundo deste Edital será dirigido à 

autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento ou não do pedido. 

17.2. Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração de itens, poderá a comissão, fazer as correções 
que julgar necessárias para o seu aproveitamento, no interesse da Administração. 

17.3. As propostas ou planilhas de composição de custos que apresentarem erros de cálculos serão corrigidas 
pela comissão na forma seguinte: 

17.3.1 No caso de discordância entre o preço unitário e o total resultante de cada item, prevalecerá o 

primeiro e, ocorrendo divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá o último, 
fazendo-se as correções correspondentes. 

17.4. A(s) licitante(s) vencedora(s) ficará (ão) obrigada (s) a executar os serviços descritos na Nota de Empenho, 
no local indicado na mesma, sem que isso implique em acréscimo nos preços constantes das propostas; 

17.5. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a proposta da 
licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública. 

17.6. Ao Chefe da Subsecretaria de Administração Geral fica reservado o direito de revogar a presente licitação por 
razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado 
(artigo 49 da Lei n.º 8.666/93). 

17.7. É facultado à Administração, quando a licitante vencedora não firmar o Termo de Contrato no prazo e 
condições ora estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, de 
conformidade com ato convocatório. 
17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso (Lei n.º 8.666/93, art. 
65, § 5º).Em qualquer hipótese de aplicação de Sanções serão asseguradas a(s) empresa(s) o contraditório e a ampla 
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defesa. 
17.9. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no 
telefone 0800-6449060 (Decreto distrital nº 34.031/2012). 
17.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente edital será o de Brasília – DF, com exclusão de  

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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17.11. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pela comissão, no endereço 
mencionado no preâmbulo ou no e-mail licitacao.crianca@crianca.df.gov.br. 

 
 

21. DOS ANEXOS 

 

21.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

21.1.1 Anexo I - Termo de Referência e seus anexos; 

21.1.2 Anexo II – Minuta de Contrato; 

21.1.3 Anexo III – Modelo de Declaração Empregador Pessoa Jurídica; 

21.1.4 Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

21.1.5 Anexo V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 
 
 
 
 
 

Brasília, 28 de agosto de 2018. 
 

 
VICTOR DE MELO BARBOSA LEITE 

Presidente 
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ANEXO I DO EDITAL 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1 Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e 

fornecimento de refeições frescas (café da manhã, almoço, lanches, jantar, ceia e dieta especial), 

para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 
Juventude do Distrito Federal – SECRIANÇA, conforme condições e especificações constantes neste 
Termo de Referência e seus Anexos. 

 
 

2. DA ESPECIFICAÇÃO 
 

LOTE I 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS. Descrição: Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições frescas (café 
da manhã, almoço, lanches, jantar, ceia e refeições rápidas) mediante a utilização de equipamentos, 
utensílios, pessoal e demais estruturas de propriedade da Contratada, servidos em caixas térmicas 
denominadas Hot Box, para as Unidades de Internação e Semiliberdade, a saber, UNISS, UNIRE, 

UISM, UIBRA, UISS, UAI, USSM, USRE, USFG, USG, UST e UST2, cujos endereços encontram-se 
no anexo I. 

 
 

LOTE 01 

QUANTIDADES 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 

Total de 
Refeições 

Café da 
manhã 

Lanche Almoço Lanche Jantar Ceia 

06h30 09h00 11h30 15h00 17h00 19h30 

UISM 255 255 255 255 255 255 1.530 

UNIRE 237 237 237 237 237 237 1.422 

UIBRA 58 58 58 58 58 58 348 

UISS 124 124 124 124 124 124 744 

UNISS 46 46 46 46 46 46 276 

UAI 50 50 50 50 50 50 300 

USG 30 30 30 30 30 30 180 

UST 36 36 36 36 36 36 216 

UST2 18 18 18 18 18 18 108 

USRE 35 35 35 35 35 35 210 

USFG 05 05 05 05 05 05 30 

USSM 27 27 27 27 27 27 162 

TOTAL GERAL ESTIMADO DE REFEIÇÕES DIÁRIO 5.526 

TOTAL GERAL ESTIMADO DE REFEIÇÕES PARA ATÉ 180 DIAS 994.680 

 
3. DA JUSTIFICATIVA 

 
3.1 A Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal 
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(SECriança) tem como uma de suas atribuições, por meio da Subsecretaria do Sistema 
Socioeducativo e da Coordenação de Internação e Semiliberdade, bem como Coordenação de Meio 
Aberto, acompanhar as Unidades de Atendimento em Meio Aberto (UAMAs), Semiliberdades e 
Internações na execução das medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes, de ambos os 
sexos, autores de ato infracional. 

3.2 No que tange as medidas de semiliberdade e internação, é importante destacar que a provisão de 
gêneros alimentícios deve observar padrões de higiene e qualidade o mais excelente possível, sob 
pena de trazer ao contexto institucional consequências gravíssimas que ponham em risco a 
segurança da comunidade socioeducativa como um todo. A Contratada deverá providenciar a 
produção, porcionamento e entrega nos módulos da alimentação, preferencialmente acondicionada 
em caixas térmicas (Hot Box), onde haja cubas contendo, separadamente, os alimentos que serão 
servidos quentes e, em separado, as saladas e verduras servidas cruas e/ou frias. 

3.3 Sob outra perspectiva, o Brasil é signatário de acordos e documentos internacionais que asseguram 
o princípio da dignidade humana e a obrigação irrenunciável do Estado, da família, da Sociedade 
Civil e do poder público de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à 
alimentação, preceito também previsto no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
8069/1990. 

3.4 Desta feita, os serviços ora pleiteados, através da contratação terceirizada visam a captação de 
serviços especializados junto a  empresas do ramo, com qualidade técnica comprovada para o 
cumprimento da atividade de fornecimento de alimentação balanceada, saudável e preparada dentro 
de rigorosos parâmetros de higiene e limpeza, e sem  interrupção. 

3.5 Por oportuno, para que seja possível visualizar a variação do efetivo nas Unidades de Semiliberdade 
e Internação, abaixo segue tabela contendo os efetivos destas nos quatro primeiros meses de 2017, 
disponibilizada pela Central de Vagas da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo: 

 
 

 Janeiro Fevereiro Março Abri 

UISS 124 125 130 129 

UISM 138 147 134 150 

UIBRA 54 57 54 60 

UNISS 55 60 75 77 

UNIRE 211 216 210 223 

USFG 12 09 12 13 

UST 50 51 47 52 

USRE 26 22 26 27 

USSM 27 24 27 35 

USG 20 21 22 25 

Total  717 732 737 791 

 
3.6 A partir do quadro apresentado, pode-se concluir que o quantitativo médio de adolescentes durante o 

período esteve em torno de 744 adolescentes. Contudo, ante o histórico de variação brusca que o 
quantitativo de adolescentes pode sofrer em função de operações policiais em que são apreendidos 
alto número de adolescentes em flagrante e ainda apreensões decorrentes de Mandado de Busca e 
Apreensão, apurou-se o valor total de 27.432 refeições, considerando-se 6 refeições 
diárias/adolescente. 

3.7 Tomando por base o quadro resumo apresentado pela Central de Vagas em 14/06/2017 (anexo IV), 
informando o efetivo de adolescentes por Unidade, o número de refeições estimadas será: 
 

 
 

Unidade 

QUANTIDADES DIÁRIAS 

Café da manhã Lanche Almoço Lanche Jantar Ceia 
Total de 

Refeições 
06h30 09h00 11h30 15h00 17h00 19h30 

UISM 255 255 255 255 255 255 1.530 

UNIRE 237 237 237 237 237 237 1.422 
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UIBRA 58 58 58 58 58 58 348 

UISS 124 124 124 124 124 124 744 

UNISS 46 46 46 46 46 46 276 

UAI 50 50 50 50 50 50 300 

USG 30 30 30 30 30 30 180 

UST 36 36 36 36 36 36 216 

UST2 18 18 18 18 18 18 108 

USRE 35 35 35 35 35 35 210 

USFG 05 05 05 05 05 05 30 

USSM 27 27 27 27 27 27 162 

TOTAL GERAL DIÁRIO DE REFEIÇÕES 5.526 

 
3.8 Esta Secretaria consignou a demanda em lote com base nos pressupostos abaixo: 

3.8.1 Tendo em vista que a logística implícita a ser empregada, pressupõe necessidade de pessoa 
jurídica com capacidade robusta de insumos para sua execução, em especial no que diz respeito à 
logística e recursos a serem empregados e ainda, por ser objeto de natureza indivisível. 

3.9 Destacamos que a contratação será em  regime emergencial para até 180 (cento e oitenta) dias  ou até a 
conclusão da licitação regular em curso, processo SEI nº 00410-00002497/2018-15. Tal contratação se faz 

necessária considerando que esse atendimento possui um cunho diferenciado, uma vez que é direcionado, 
especialmente para todas as 6 (seis) refeições diárias dos adolescentes. 
3.10 Informamos ainda que o atual contrato terá vigência até 17/09/2018. Visando novo procedimento licitatório, 

esta Pasta instruiu o processo nº 417.000.297/2017 em 27/03/2017, Em 07/02/2018 foi publicado pela 
Subsecretaria de Compras Governamentais (SCG) o Edital de Pregão Eletrônico nº 143/2017, o qual teve 
suspensão solicitada pela Decisão nº 645/2018-TCDF em 27/02/2018. 
3.11 Em atenção a Decisão acima citada esta Secretaria apresentou as justificativas e reencaminhou o processo à 

SCG na data de 06/04/2018. Em 12/07/2018 o TCDF apresentou a Decisão nº 3357/2018 pedindo novas 
justificativas, as quais foram respondidas em 15 de agosto de 2018 no processo SEI nº 00410-00002497/2018-15. 
 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
4.1 A contratação dos serviços obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e 

alterações posteriores, bem como demais normativos constante no Instrumento Convocatório. 
 
 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

5.1 O critério de julgamento adotado será o de menor preço por lote, em atenção ao art. 45, inc. I, 

da Lei n° 8.666/1993. 
5.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências contidas 

neste Termo de Referência, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de mercado, em consonância com o disposto 
no art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993. 

 
6. DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO 

 
6.1 A Contratada terá o prazo máximo de até 05 (cinco) dias, após a assinatura do contrato, para 

iniciar a execução do serviço. 
 

7. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

LOCAL ENDEREÇO 

1- UNIRE- Unidade de Internação do Recanto das Emas Estrada do Contorno 
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Taguatinga/Gama, Km 03 
Recanto das Emas 

2- UNISS- Unidade de Internação de Saídas Sistemáticas 
Estrada do Contorno 
Taguatinga/Gama, Km 03 
Recanto das Emas 

3- UISM- Unidade de Internação de Santa Maria 
Rural Alagados, RA 8. 
Santa Maria 

4- UISS- Unidade de Internação de São Sebastião 
Núcleo Rural Aguilhada, 
BR 251, RA 14 
São Sebastião 

5- UIBRA – Unidade de Internação de Brazlândia 
BR 080, Estrada de Padre 
Bernardo com DF 415 

6- UAI – Unidade de Atendimento Inicial 
SAAN quadra 01, lote 785 
Asa Norte 

7- USFG - Unidade de Semiliberdade Feminina do Guará 
QI 6, conjunto F, casa 5 
Guará I 

8- USG – Unidade de Semiliberdade do Gama 
Quadra 43, conjunto "A" Casa 02 
Setor Central Gama 

9-USRE- Unidade de Semiliberdade do Recanto das Emas 

Estrada do Contorno 
Taguatinga/Gama, Km 03, módulo 
09 da UNIRE 
Recanto das Emas 

10-USSM – Unidade de Semiliberdade de Santa Maria 
Quadra 25, casa 42, 
Setor Leste. 
Gama 

11-UST- Unidade de Semiliberdade de Taguatinga 
QSD 26 Área Especial  24, Setor 
D Sul, Prédio 1 
Taguatinga 

12- UST 2- Unidade de Semiliberdade de Taguatinga 2 
QSD 26 Área Especial  24, Setor 
D Sul, Prédio 2 
Taguatinga 

 
 

8. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
8.1 O serviço da alimentação será preparado em unidades de produção da Contratada, e transportado 

até as Unidades de Internação e Semiliberdades e não poderá ser feito em marmitas, salvo nos 
casos excepcionais e específicos.  

8.2 A saber: dietas especiais por necessidade de saúde dos adolescentes (em virtude de gastrite, 
doença celíaca, intolerância a lactose, alergias alimentares dentre outras), módulos de cumprimento 
de medida disciplinar, solicitação formulada pelos próprios adolescentes, mediante apresentação de 
ata de reunião devidamente assinada pelos mesmos. Outras exceções serão avaliadas caso a caso 
pela Comissão Gestora do Contrato. 

8.3 Lote 01: 
8.3.1 A Contratada preparará, confeccionará e distribuirá o quantitativo diário, 7 (sete) dias 

por semana incluindo feriados, por tipo de refeições, de acordo com a tabela de horário de refeição 
em cada Unidade, conforme disposto no Item 2, deste Termo de Referência. 

8.3.2 Tais refeições deverão ser preparadas nas Unidades de produção da Contratada, e os 
alimentos serão servidos aos internados, em pratos de 23 cm de diâmetro, inquebrável, 
confeccionado em polipropileno, acompanhado de copo, inquebrável, com alça, com capacidade de 
250 ml, confeccionado em polipropileno e colher de plástico duro de 15 cm, confeccionada em 
polipropileno, o ônus do fornecimento dos utensílios necessários a cada refeição será de total 
responsabilidade da Contratada. 
8.3.3 Os cardápios serão elaborados bimestralmente e apresentados a cada 15 (quinze) 

dias para aprovação da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, observando-as 
características e peculiaridades da clientela atendida em cada Unidade. A aprovação dos 
cardápios é de responsabilidade do executor técnico do contrato. 
8.3.4 As eventuais alterações de cardápios não poderão ocorrer à revelia da 



  

DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES E JUVENTUDE 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

 

23 
SAAN, Quadra 01 – Comércio Local – Locte “C” – Brasília-DF 

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade   

Contratante. 

8.3.5 Os utensílios (pratos, copos, talheres) deverão ser fornecidos pela empresa contratada, 
que também será responsável pela sua higienização e reutilização. 
8.3.6 A quantidade diária de refeições poderá ser alterada de acordo com as necessidades 

de cada instituição, observado o disposto no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93. 
8.3.7 A contratada ficará também obrigada a fornecer dieta especial aos internos das 

Unidades especializadas que estiverem sob cuidados médicos, mediante informação, por escrito, 
prestadas pela contratante, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, em substituição à 
que seria servida normalmente. 
8.3.8 A contratada deverá observar rigorosamente os prazos de cocção contidos na 

instrução normativa nº 04/ 2017, publicada no DODF nº 31 de 15/12/2015, e a entrega das 
refeições deverá ser feita no máximo após 6 horas após a cocção e a temperatura deverá estar 
acima de 70º celsius no momento da entrega. O transporte do alimento deve ser realizado em 
condições de tempo e temperatura que impeçam a contaminação e o desenvolvimento de 
microrganismos patogênicos ao homem. 

8.3.9 Nos casos de ser necessário o serviço da alimentação em marmitas de isopor, a 
Contratada deverá providenciar, sem custos adicionais para a Contratante, os recipientes para o 
serviço, devendo a Contratante informar de tal necessidade com 24 horas de antecedência. 
8.3.10 A SECRIANÇA, por meio da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo – SUBSIS 

acompanhará as alterações do cardápio, por meio do executor do contrato; 
8.3.11 As eventuais alterações de cardápios serão discutidas em conjunto pelas equipes 

técnicas da Contratada e Contratante, obedecendo aos quantitativos e regras estabelecidas 
neste termo de referência; 
8.3.12 A contratada deverá participar, bimestralmente, de reunião com a comissão 

executora do contrato, para a elaboração dos cardápios por sua nutricionista e, aprovação da 
Contratante; 
8.3.13 A contratada deverá fornecer as refeições, lanches, ceia noturna e café da manhã, 

de acordo com os cardápios aprovados bimestralmente, pelo executor técnico da Contratante 
e seguindo os parâmetros de segurança sanitária. 

8.3.14 As refeições serão compostas de cardápios variados: 
 

 CAFÉ DA MANHÃ – leite, café com ou achocolatado preparado em embalagem de 250 ml, pão de 50g 

com manteiga ou margarina, queijo e/ou presunto, geléia, requeijão, com possibilidade de variação a 
critério da contratante desde que não onere os custos; 

 ALMOÇO/JANTAR – Arroz, feijão, macarrão, carnes (bovina, suína, aves ou peixe), verdura e legumes, 

dentro das exigências de higiene e técnicas culinárias, com no mínimo 700g (setecentas) gramas 
conforme quadro estimado: 

 

COMPOSIÇÃO ESTIMADA DA REFEIÇÃO 
PESO 

(em gramas) 

Arroz (polido, longo tipo 1). (todos os dias) 
 

200g 

Feijão (carioca tipo 1, grupo 1 anão. 
Tipo/classes: (fradinho, preto e branco tipo 1). (todos os 

dias) 
100g 
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Carnes (bovina, aves, suína e peixe). 
 

-Bovina: 4 vezes na semana que não tiver suínos e 3 
vezes na semana que tiver suínos. 

(carne de sol, carne ao molho, carne moída, almondegas 
ao molho, isca de carne, costela, churrasco misto, carne 

assada, bife acebolado, bife a milanesa. 
 

- Aves: 2 vezes por semana (coxa, sobrecoxa e peito; 

frango assado, frango ao molho, galinhada, frango 
empanado, frango frito, frango empanado e linguiça 

assada. 
 

- Peixes: 1 vez por semana (de água doce, salgada; 

frito, ao molho, postas de peixe). 
 

- Suína: quinzenal (bisteca, pernil, lombo, costelinha). 

 
 

200g 

Guarnição: gratinados, assados, refogados, fritos,  crem

es, suflês, farofas, massas, macarrão espaguete, 
talharim e parafuso, mandioca, batata, creme de milho, 

purê, ovos fritos ou cozidos, pirão, polenta. 
(todos os dias). 

100g 

Salada de folhas verdes Legumes e/ou verduras: 

alface, tomate, pepino, couve, cenoura, beterraba, 
abobora, vinagrete, repolho, couve-flor, bem como os 

demais itens do gênero. (todos os dias) 

100g 

 

 SOBREMESA – Três vezes por semana no almoço, tais como: goiabada, paçoca, pé de moleque, 

bananada e doce de leite em tabletes de 30g. 
 
 

 LANCHE – composição: 

 

 
Sugestão 1 

1(um) sanduíche tipo misto, em pão de 50g, contendo no mínimo 30 gramas de recheio 
salgado, sendo uma fatia de presunto e uma de queijo prato, mussarela ou minas, de no 
mínimo 15 gramas cada fatia em embalagem adequada; 

Suco de caixinha contendo no mínimo 200ml ou 

Copo de 250 ml refrigerante 

 
Sugestão 2 

Sanduíche tipo “cachorro quente”, composto de pão para “cachorro quente” de 50g, com uma 
salsicha, molho de tomate e batata palha 
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Suco de caixinha contendo no mínimo 200ml 

copo de 300 ml de refrigerante 

Sugestão 3 

Pão de 50g com queijo, manteiga ou margarina 

Copo com leite, café ou achocolatado servido em copo de 250ml 

 
Colação: 

SUGESTÕES PESO EM GRAMAS 

Sugestão 1 Pão de 50g com manteiga ou margarina e fruta 
(banana, maçã, melancia mamão ou melão) 

Sugestão 2 Fruta (banana, maçã, melancia mamão ou melão) e 
iogurte 100ml 

 
 

 CEIA NOTURNA – composição: 

 
Sugestão 

Pão de 50g com queijo, manteiga ou margarina, com frutas (banana, maçã, melancia, melão 
ou mamão) e iogurte 

Copo com leite, café ou achocolatado servido em copo de 250ml. 

 
 

9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

9.1 Com o objetivo de verificar sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência, o recebimento das Refeições será realizado: 

9.1.1 Provisoriamente, no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade do objeto com 

as especificações constantes neste documento; 
9.1.2 Definitivamente, no prazo máximo de 01 (uma) horas, contados a partir do recebimento 

provisório, após verificação de sua compatibilidade com as especificações descritas no Termo de 
Referência e sua consequente aceitação mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo, 
assinado pelas partes. 

9.2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do 
serviço e/ou bem, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

 
 

10. DA VISTORIA 
 

10.1  As empresas interessadas poderão fazer um reconhecimento no local antes da apresentação das 
propostas, a fim de tomar conhecimento sobre a extensão dos serviços a serem executados, das 
dificuldades que poderão surgir no decorrer da execução, bem como se cientificarem de todos os 
detalhes necessários à perfeita execução dos serviços, em consonância com o entendimento do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisões 1.443/2011, 3.119/2011 e 4.117/2011 do TCDF). 

10.2  A proponente deverá apresentar, juntamente com os documentos da proposta, Termo da Vistoria 
realizada ou Declaração de que se abstém da visita técnica e conhece todos os detalhes técnicos em 
relação ao local de execução do objeto. 

10.3  As empresas interessadas em vistoriar o local de execução dos serviços objeto dessa contratação, 
deverão entrar em contato com a Subsecretaria do Sistema Sócioeducativo, por meio do telefone 
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(61) 3213-0661, no horário de 09h às 12h e 14h às 17h.  
 

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

11.1  A Licitante deverá apresentar, quando do julgamento da proposta/habilitação da empresa, os 
documentos abaixo elencados: 

11.1.1 Atestado de Capacidade Técnica registrado no Conselho Regional de Nutricionistas da respectiva 

região onde a empresa executa seus serviços, que comprove(m) que a licitante tenha executado 
para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, serviços contínuos de preparo e fornecimento 
de alimentação, à semelhança do objeto desta contratação; 

11.1.2 Registro ou Inscrição da licitante pessoa jurídica no Conselho Regional de Nutrição, da Região 

que estiver vinculada, dentro do prazo de validade; 
11.1.3 Conter Declaração de que, quando da assinatura do contrato, a contratada disponibilizará 

Profissional Nutricionista devidamente registrado no CRN – Conselho Regional de Nutricionistas. 

  
 

12. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 
12.1  A contratada deverá prover a substituição, tanto na preparação dos alimentos, quanto na falta de 

pessoal, de forma a evitar paralisação no fornecimento do serviço. 
12.2  Todos os servidores contratados pela Contratada que adentrem as Unidades de Semiliberdade e 

Internação deverão OBRIGATORIAMENTE se apresentar uniformizados e com crachá de 
identificação. 

12.3  A contratada deverá responsabilizar-se por todas as despesas inerentes ao serviço ora contratado 
(salários, encargos sociais, seguros, taxas, tributos, uniforme), e outros ônus decorrentes do 
desempenho da atividade, não havendo relação empregatícia entre a Contratante e os empregados 
da Contratada. 

12.4  A contratada deverá conservar, adequadamente, por sua conta o risco, os estoques de gênero 
alimentícios e materiais necessários à execução dos serviços, como por exemplo, temperatura e 
divisão no freezer, organização da dispensa. 

12.5  A contratada deverá esterilizar e enxugar os talheres e pratos necessários para cada refeição 
servida embalá-los em sacos plásticos, acompanhados por 01 (um) guardanapo de papel. 

12.6  A contratada deverá observar as regras de higiene pertinentes à manipulação de alimentos, à 
limpeza de equipamentos e utensílios, armazenamento, preparo e distribuição das refeições 
preconizadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, as exigências da RDC nº 216 
de 15 de setembro de 2004, da ANVISA e Resolução CISA/MA/MS nº 10 de 31 de julho de 1984. 

12.7  A contratada deverá providenciar a imediata substituição dos empregados designados para a 
execução dos serviços deste termo de referência, nos casos de impedimento por afastamento, falta, 
férias, descanso semanal e outros da espécie. 

12.8  A contratada deverá colocar a disposição dos seus funcionários da empresa sabonete líquido para 
assepsia das mãos, que deve ser eficiente, possuir efeito residual e ser de fácil aplicação, específico 
para cozinha industrial. 

12.9  Os funcionários da contratada deverão higienizar as mãos adotando técnicas e produtos de assepsia 
de acordo com a RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004 da ANVISA e o Procedimento Operacional 
Padrão personalizado da Unidade. As mãos não podem conter ferimentos, devendo as unhas ser 
conservadas curtas limpas e sem esmalte. 

12.10  O uso de luvas descartáveis é obrigatório para o manuseio de alimentos prontos para o 
consumo. 

12.11 Em hipótese alguma, funcionários de limpeza poderão exercer atividades diretas de manipulação 
de alimentos ou vice-versa. 

12.12  A contratada deverá manter as instalações físicas, no ambiente destinado à confecção das 
refeições, limpo e higienizado. Manter o asseio e limpeza de suas cozinhas, fornecendo e aplicando o 
material necessário e adequado para a execução dessas atividades. 

12.13  A contratada deverá realizar, no mínimo, mensalmente, às suas expensas e sob sua 
responsabilidade, segundo as normas preconizadas por órgão federal e/ou distrital de fiscalização, a 
desinsetização e desratização de seus locais de produção e áreas externas, de modo a evitar o 
acesso proliferação de ratos, moscas, baratas e formigas. No caso de ineficiência dos procedimentos 
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adotados, a empresa ficará obrigada a repeti-los, independentemente do período estabelecido, sem 
ônus para a SECRIANÇA. 

12.14  A contratada deverá manter, durante toda a execução dos serviços contratados, um 
responsável técnico nutricionista legalmente habilitado, inclusive nos finais de semana e feriados. 

12.15  A contratada deverá respeitar e fazer respeitar as normas de segurança de higiene e saúde do 
trabalhador, fornecendo a seu pessoal os meios apropriados e necessários à execução do trabalho. 

12.16  A Contratada deverá segurar, seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, cujo 
certificado, devidamente expedido pelo INSS, conforme preceitua a lei, deverá ser apresentado a 
SECRIANÇA. 

12.17  A contratada deverá providenciar, obrigatoriamente, de acordo com o período estipulado pela 
legislação pertinente, exame de saúde de seus empregados, ficando a Contratada responsável por 
manter um perfeito e regular controle de saúde dos mesmos. 

12.18  Caso haja falta de abastecimento em alguma das unidades, fica sob a responsabilidade da 
respectiva contratada a reposição imediata das mesmas. 

12.19  A Contratada deverá separar o lixo em sua Unidade de Produção observando as normas 
ambientais vigentes e fazendo a coleta seletiva de desejos. 

12.20  A Contratada deverá observar quanto: 
12.20.1 As recomendações dos fornecedores para o adequado armazenamento dos alimentos 

adquiridos; 
12.20.2 Manter os alimentos perecíveis e não perecíveis em temperatura e temo adequados 

para o armazenamento de acordo com a Resolução CISA/MA/MS nº 10 de 31/07/1984; 
12.20.3 As normas vigentes para refrigeração e congelamento dos diversos tipos de alimentos 

perecíveis, considerando embalagens apropriadas, tempo de armazenamento, temperatura correta 
das câmaras, etiquetas de identificação e, posteriormente, processo correto de descongelamento dos 
alimentos congelados. 

12.21  Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e do Instrumento 
Convocatório, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 

12.22  Arcar com todos os custos necessários para o fornecimento das Refeições e dos Kits Lanche, 
incluindo despesas dos tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 
fretes, seguros, deslocamento de pessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a 
incidir. 

12.23  A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor 
inicialmente contratado, nos termos do art. 65, §1° da Lei n° 8.666/1993. 

12.24  Substituir todo e qualquer material defeituoso em razão de ação ou de omissão      involuntária, 
negligência, imprudência, imperícia ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior sem 
ônus para a Contratante e sem implicar alterações nos prazos estipulados no presente Termo de 
Referência. 

12.25  Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, ao Distrito Federal ou a terceiros. 

12.26  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor. 

12.27  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Administração. 

12.28  Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços. 

12.29  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

12.30  A contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados no Decreto nº 38.365, publicado no 
Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.449, de 
12 de janeiro de 2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher. 

 
13. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 
13.1  A contratante deverá efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo Contrato. 
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13.2 A contratante deverá proporcionar todas as facilidades que lhe couber e for possível para que os serviços 

sejam executados na forma estabelecida neste termo de referência e no respectivo Contrato. 
13.3 A contratante deverá exercer, por seu executor do contrato, acompanhamento e fiscalização sobre a 

execução dos serviços, dando ciência por meio da Subsecretaria de Administração Geral, ao preposto da 
contratada e determinando sua imediata regularização. 
14.4 A contratante deverá comunicar por escrito ao preposto da contratada, qualquer descumprimento de 

obrigações e responsabilidade, previstas neste termo de referência e no respectivo Contrato, determinando as 
medidas necessárias a sua imediata regularização. 
  
A exigência não é somente depois de junho de 2019? Art. 5º
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14. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 
14.1 O valor estimado para a contratação é de R$ 7.528.069,80 (sete milhões, quinhentos e vinte e oito mil, sessenta e nove reais e oitenta centavos). 

LOTE I 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS. 
 

Quantidade 
para 180 dias 

Valor Total 
Unitário 
Diário 

Valor Total 
(valor unit. Médio X 

365 dias) 

Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições frescas (café da 

manhã, almoço, lanches, jantar, ceia e refeições rápidas) mediante a utilização de equipamentos, utensílios, pessoal e demais 
estruturas de propriedade da Contratada, servidos em caixas térmicas denominadas Hot Box, para as Unidades de Internação e 

Semiliberdade, a saber, UNISS,UNIRE, UISM, UIBRA, UISS, UAI, USSM, USRE, USFG, USG, UST e UST2, cujos endereços 
encontram-se no anexo I. 

994.680 R$ 41.822,61 R$ 7.528.069,80 

 
 
 
 

 
 

LOTE 01 
 

               

UISM UIBRA UISS UNIRE UNISS UAI USG UST UST2 USRE USFG USSM 
QUANT 
TOTAL 

Valor 
unitário 

por 
Refeição 

VALOR TOTAL 
UNITÁRIO DIÁRIO 

Item 1 
Café da 
manhã 

255 58 124 237 46 50 30 36 18 35 05 27 921 R$ 4,60 R$ 4.236,60 

Item 2 Colação 255 58 124 237 46 50 30 36 18 35 05 27 921 R$ 4,43 R$ 4.080,03 

Item 3 Almoço 255 58 124 237 46 50 30 36 18 35 05 27 921 R$ 13,72 R$ 12.636,12 

Item 4 Lanche 255 58 124 237 46 50 30 36 18 35 05 27 921 R$ 4,86 R$ 4.476,06 

Item 5 Jantar 255 58 124 237 46 50 30 36 18 35 05 27 921 R$ 13,35 R$ 12.295,35 

Item 6 Ceia 255 58 124 237 46 50 30 36 18 35 05 27 921 R$ 4,45 R$ 4.098,45 
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Quantidade total diária 
de refeições estimada 

1.530 348 744 1.422 276 300 180 216 108 210 30 162 5.526 - R$ 41.822,61 

Quantidade estimada de refeições para 180 (cento e oitenta dias) ............................................................ 994.680 R$ 7.528.069,80 
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15.    DO PAGAMENTO 

 
15.1  O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, 

desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 
 

15.2  Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada 
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação 
“pro rata tempore” do IPCA, nos termos do art. 3º do Decreto nº 37.121/2016.  

 
16.  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

  
16.1  A Subsecretaria do Sistema Socioeducativo – SUBSIS designará servidor para ser o executor do contato. 
16.2  Alguma irregularidade nas refeições deverá ser comunicada por escrito, à Subsecretaria di Sistema 

Socioeducativo, para conhecimento e adoção das medidas pertinentes. 
16.3  A refeição suspeita em relação à qualidade deverá o executor do contrato colher amostras e submeter à análise 

pelo órgão de fiscalização sanitária do Governo do Distrito Federal, para a devida comprovação. 
16.4  A SECRIANÇA promoverá, quando entender necessário, vistoria na alimentação fornecida nas Unidades, na 

presença de seu representante legal, em dia e horário a ser definido. Será verificado, temperatura dos alimentos 
(alimentos resfriados: até 10ºC e alimentos congelados -8ºC) de acordo com a Resolução CISA/MA/MS nº 10 de 
31/07/1984 e acondicionamento no freezer e limpeza do ambiente de acordo com as exigências da RDC nº 216 
de 15/09/2004 da ANVISA. 

16.5  No curso da execução dos serviços, caberá à Subsecretaria do Sistema Socioedutativo, o direito de fiscalizar o 
cumprimento das disposições do contrato que será firmado. 

16.6  Serão fiscalizados, a qualquer tempo, todos os itens acima referidos, a critério da Secretaria de Estado da 
Criança do Distrito Federal - SECRIANÇA. 

16.7  A Contratante não permitirá que os serviços a serem contratados, sejam executados em tarefas em desacordo 
com as pré-estabelecidas, mesmo que solicitadas pelas unidades atendidas. 

16.8  A SECRIANÇA realizará análises microbiológicas em amostras coletadas, a seu exclusivo critério, ficando a 
contratada obrigada a custear o valor de tais serviços. Ficará a cargo da SECRIANÇA a indicação do laboratório 
para realizar tal procedimento. 

16.9  A contratada compromete-se a realizar, quinzenalmente, análise microbiológica do material servido, 
encaminhando ao Executor Técnico do contrato os laudos, para conhecimento e arquivo na SECRIANÇA. 

16.10 A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da SECRIANÇA,  não eximirá a contratada de total 
responsabilidade pela execução dos serviços. 

 
17. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

17.1  Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato Administrativo estabelecendo em suas cláusulas 
todas as condições, garantias, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com este Termo 
de Referência e da proposta de preços da licitante vencedora. 

17.2  A vigência do contrato será de até 180 dias ou até que se conclua processo licitatório em curso. 

 
18. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
18.1  Quando da assinatura do Contrato, a empresa deverá apresentar: 

18.1.1 Comprovação de possuir no seu quadro permanente de funcionários profissional da área de 
nutrição, de nível superior, registrado no Conselho Regional de Nutricionistas - CRN, com contrato de trabalho, 
que deverá ser comprovado mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 
por meio de contratos de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum. 
Caso o profissional seja sócio ou proprietário da empresa participante, o mesmo deverá constar do registro no 
Conselho Regional de Nutricionistas - CRN e a comprovação deverá ser por meio do Estatuto ou Contrato Social 
registrado na Junta Comercial. 
18.1.2 Sendo a empresa de outra região da área de abrangência do Conselho Regional de Nutricionistas 

da 1ª Região – CRN1, tal(is) documentos(s) deverá (ão) ser averbados no CRN1. 
 

19. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
19.1  O Contratado, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no 
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valor correspondente a 3% (Três por cento) do valor do Contrato, podendo optar por qualquer das modalidades 

previstas no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
 

20. DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

20.1  A participação de consórcios não será admitida, uma vez que o objeto a ser adquirido é amplamente 
comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por 
frustrar o próprio caráter competitivo da disputa pelo menor preço. 

20.2  Pelo mesmo fato não há motivos para se admitir a subcontratação, de forma a gerar outros instrumentos 
contratuais e consequentemente outras atribuições à administração pública. Deste modo, é vedada a 
subcontratação do objeto. 

20.3  Registre-se que o benefício da subcontratação deve ser afastado sob uma das seguintes justificativas dispostas 
no § 10, da Lei Distrital nº 4.611/2011:  

II – quando for inviável, sob o aspecto técnico; 
III – quando representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, de forma devidamente 
justificada.  

20.4  Urge ressaltar que, a divisibilidade do certame por itens corresponde a uma licitação e a um respectivo contrato, 
o que não garantiria maior celeridade e eficiência às várias etapas procedimentais relativas à licitação, a 
formalização e acompanhamento da execução do serviço, ao controle dos atos processuais, com reflexos na 
economia processual e financeira.  

20.5  E, ainda, não atenderia ao princípio da eficiência no sentido de preservar a elevada necessidade de manter a 
qualidade e nível da execução e acompanhamento dos serviços. 

20.6  Luiz Rigolin ressalta que: 
 

“... a subcontratação deve revelar-se, em princípio e antes de sua materialização, desejavelmente 
vantajosa para a Administração contratante e o particular contratado, ou no mínimo indiferente 
para a Administração com relação à contratação mesma, ou seja 'não pior' para o Poder Público 
que aquela contratação originária.” 

 
20.7  Em suma, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU, uma vez admitida a subcontratação, 

esta somente pode alcançar parte do objeto contratado. Inclusive, recentemente esse Tribunal proferiu 
julgamento no sentido de que a subcontratação integral do objeto pactuado desnatura o certame licitatório e 
justifica a apenação do agente que a autorizou. Deste modo, entende-se que não há formas de divisão do objeto 
que não seja subcontratar uma outra empresa para atuar no mesmo local e com mesmo objeto, fornecimento de 
refeições preparadas, o que contraria veemente os julgados do TCU. 

 
21. DA SUSTENTABILIDADE 

 

21.1  A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 
4.770/2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, bem 
como o Decreto de nº 36.519/2015, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de 
Preços, estabelece a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da 
Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, 
devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus similares.      

 
22. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
22.1  A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e do fornecimento é aquela 

prevista no Instrumento Convocatório. 
 

23. DOS ANEXOS  

 
23.1  São partes integrantes do presente Termo de Referência os seguintes Anexos: 

Anexo I – Endereços das Unidades de Internação e Número de Adolescentes Atendidos; 
Anexo III – Composição Estimada das Refeições; 
Anexo III – Efetivo Diário; 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Vistoria; 
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Anexo V – Modelo de Declaração de Abstenção de Vistoria; 
Anexo VI – Modelo de Proposta Comercial. 

 
Elaborado em  23  de agosto de 2018. 

 
 

DEMONTIÊ ALVES BATISTA FILHO 

Subsecretário do Sistema Socioeducativo 
De acordo. 
Considerando os termos do Art. 7º, § 2º, Inciso I, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, APROVO o presente Termo de 

Referência e ratifico a veracidade de todas as informações exaradas, assim como afirmo a ausência de direcionamento de 
marca e/ou modelo do objeto em tela. 

Brasília, 24 de agosto de 2018. 
 
 

RICARDO DE SOUSA FERREIRA 

Secretário de Estado Interino 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA 
 

Endereços das Unidades de Internação e Número de adolescentes atendidos 

 

LOCAL ENDEREÇO Nº DE SOCIOEDUCANDOS 

UNIRE- Unidade de Internação do 
Recanto das Emas 

Estrada do Contorno 
Taguatinga/Gama, Km 03 

Recanto das Emas 
237 

UNISS- Unidade de Internação de 
Saídas Sistemáticas 

Estrada do Contorno 
Taguatinga/Gama, Km 03 

Recanto das Emas 
40 

UISM- Unidade de Internação de 
Santa Maria 

Rural Alagados, RA 8. 
Santa Maria 

255 

UISS- Unidade de Internação de São 
Sebastião 

Núcleo Rural Aguilhada, 
BR 251, RA 14 
São Sebastião 

124 

UIBRA – Unidade de Internação de 
Brazlândia 

BR 080, Estrada de Padre 
Bernardo com DF 415 

58 

UAI – Unidade de Atendimento 
Inicial 

SAAN quadra 01, lote 785 
Asa Norte 

50 

 
Endereços das Unidades de Semiliberdade e Número de adolescentes atendidos (tomando por referência o efetivo do dia 

07/03/2017) 

LOCAL ENDEREÇO Nº DE SOCIOEDUCANDOS 

USFG - Unidade de 
Semiliberdade Feminina do 
Guará 

QI 6, conjunto F, casa 5 
Guará I 

12 

USG – Unidade de 
Semiliberdade do Gama 

Quadra 43, conjunto "A" Casa 02 
Setor Central Gama 

30 

USRE- Unidade de 
Semiliberdade do Recanto das 
Emas 

Estrada do Contorno 
Taguatinga/Gama, Km 03, módulo 9 
da UNIRE 
Recanto das Emas 

35 

USSM – Unidade de 
Semiliberdade de Santa Maria 

Quadra 25, casa 42, 
Setor Leste. 
Gama 

27 

UST- Unidade de Semiliberdade 
de Taguatinga 

QSD 26 Área Especial  24, Setor D 
Sul, Prédio 1 
Taguatinga 

36 

UST 2- Unidade de 
Semiliberdade de Taguatinga 2 

QSD 26 Área Especial  24, Setor D 
Sul, Prédio 2 
Taguatinga 

20 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA 
 

Composição estimada das refeições 
 
Almoço e Jantar: 

COMPOSIÇÃO ESTIMADA DA REFEIÇÃO 
PESO 

(em gramas) 

Arroz (polido, longo tipo 1). 
 

200g 

Feijão (carioca tipo 1, grupo 1 anão. 
Tipo/classes: (fradinho, preto e branco tipo 1). 

100g 

Carnes (bovina, aves, suína e peixe). 
 

-Bovina: 4 vezes na semana que não tiver suínos e 3 
vezes na semana que tiver suínos. 

(carne de sol, carne ao molho, carne moída, almondegas 
ao molho, isca de carne, costela, churrasco misto, carne 

assada, bife acebolado, bife a milanesa. 
 

- Aves: 2 vezes por semana (coxa, sobrecoxa e peito; 

frango assado, frango ao molho, galinhada, frango 
empanado, frango frito, frango empanado e linguiça 

assada. 
 

- Peixes: 1 vez por semana (de água doce, salgada; 

frito, ao molho, postas de peixe). 
 

- Suína: quinzenal (bisteca, pernil, lombo, costelinha). 

 
 
 

200g 

Guarnição: gratinados, assados, refogados, fritos, crem

es, farofas, massas (macarrão espaguete, talharim e 
parafuso); mandioca, batata, creme de milho, purê, ovos 

fritos ou cozidos, pirão, polenta. 
 

100g 

Salada de folhas verdes Legumes e/ou verduras: 

alface, tomate, pepino, couve, cenoura, beterraba, 
abobora, vinagrete, repolho, couve-flor, bem como os 

demais itens do gênero. 

100g 
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Lanches: 

SUGESTÕES PESO EM GRAMAS 

Sugestão 1 

1.Sanduíche tipo misto, em pão de 50g., contendo no 
mínimo 30 g de recheio salgado (uma fatia de 
presunto e uma de queijo prato/mussarela/Minas de 
no mínimo 15 g, servido em embalagem adequada 
2.Suco de caixinha de  200ml ou 
3 – Achocolatado de caixinha de 200 ml 

Sugestão 2 

1- Sanduíche tipo cachorro quente, composto de pão 
para cachorro quente de 50g, 1 salsicha e molho de 
tomate 
2- Suco de caixinha de  200ml ou 
3 – Achocolatado de caixinha de 200 ml 

Sugestão 3 

1- Sanduíche tipo hamburger, composto de pão para 
hamburger de 50g, 1 hamburguer assado  
2 - Suco de caixinha de  200ml ou 
3 – Achocolatado de caixinha de 200 ml 

 
 
Colação: 

SUGESTÕES PESO EM GRAMAS 

Sugestão 1 Pão de 50g com manteiga ou margarina e fruta 
(banana, maçã, melancia mamão ou melão) 

Sugestão 2 Fruta (banana, maçã, melancia mamão ou melão) e 
iogurte 100ml 

 
Ceia Noturna: 

SUGESTÕES PESO EM GRAMAS 

Sugestão 1 

1.Sanduíche tipo misto, em pão de 50g., contendo no 
mínimo 30 g de recheio salgado (uma fatia de 
presunto e uma de queijo prato/mussarela/Minas de 
no mínimo 15 g, servido em embalagem adequada 
2.Suco de caixinha de  200ml ou 
3 – Achocolatado de caixinha de 200 ml 

Sugestão 2 Cuzcuz 50g com omelete assado, 100g 

Sugestão 3 
Fruta (banana, maçã, melancia mamão ou melão) 
com omelete assado, 100g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, 

ADOLESCENTES E JUVENTUDE 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

 

37 
SAAN, Quadra 01 – Comércio Local – Locte “C” – Brasília-DF 

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade   

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III DO TERMO DE REFERENCIA 
 

  

EFETIVO DIÁRIO - INTERNAÇÃO 14/06/2017 

 
UISM 

MULHERES PROVISÓRIO 5 

MULHERES INTERNAÇÃO 15 

MULHERES INTERNAÇÃO-SANÇÃO 1 

HOMENS INTERNAÇÃO 129 

UNIRE 
HOMENS INTERNAÇÃO-SANÇÃO 7 

HOMENS INTERNAÇÃO 230 

UIP HOMENS INTERNAÇÃO 93 

UIBRA HOMENS INTERNAÇÃO 58 

UIPSS HOMENS PROVISÓRIO 196 

UISS 
HOMENS INTERNAÇÃO-SANÇÃO 14 

HOMENS INTERNAÇÃO 110 

UNISS HOMENS INTERNAÇÃO 46 

 

 
TOTAL SANÇÃO 

HOMENS 21 

MULHERES 1 

SUBTOTAL 22 

 
TOTAL PROVISÓRIO 

HOMENS 196 

MULHERES 5 

SUBTOTAL 201 

 
TOTAL INTERNAÇÃO 

HOMENS 666 

MULHERES 15 

SUBTOTAL 681 

TOTAL GERAL  904 

EFETIVO SEMILIBERDADES 

GAMA 30 

TAGUATINGA 36 

RECANTO DAS EMAS 35 

GUARA (FEMININA) 5 

SANTA MARIA 27 

TOTAL GERAL  133  
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERENCIA 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
  A empresa___________________________________________, inscrita no CNPJ sob o n

o
 

_______________________, estabelecida no(a)_________________________,na cidade de _______________, 
estado_____________________, neste ato representada pelo seu representante legal, 
__________________________________________, inscrito no CPF (ou CRA) sob o nº______________, declara que tomou 
pleno conhecimento dos endereços onde os serviços serão realizados, bem como de todas as particularidades e 
peculiaridades que cada posto, não podendo alegar no futuro desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer fins e efeitos. 
   
Por ser verdade, firmo a presente, 
 
 

Brasília,        de                               de  2018. 
 

_________________________________ 
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ANEXO V DO TERMO DE REFERENCIA 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA 

 
Declaro que, em ___/___/2017, a empresa _______________________________________                
____________________________________________, CNPJ nº______________________, sediada 
no_______________________________________________________________________________ está ciente que não 
poderá alegar desconhecimento das condições dos locais de execução dos serviços referentes ao objeto do Termo de 
Referência. 
 

Brasília, ___ de ___________ de 2018. 
 
 
                                                          ____________________________________________ 

Representante da Empresa 
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ANEXO VI DO TERMO DE REFERENCIA 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
(em papel timbrado da empresa) 
À 
XXXXXXX 
Objeto: 

Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ n.º _________________________ e inscrição estadual n.º __________________, estabelecida no(a) 
_______________________________________, para a contratação supramencionada, de acordo com todas as especificações e condições do Termo de Referência e seus Anexos. 
 
 
 

LOTE I (AMPLA CONCORRÊNCIA) 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS. 
 

Quantidade 
Valor Total 
Unitário 
Diário 

Valor Total 
(valor unit. 
Médio X 180 
dias) 

Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições frescas (café da manhã, 

almoço, lanches, jantar ,ceia e refeições rápidas) mediante a utilização de equipamentos, utensílios, pessoal e demais estruturas de propriedade 
da Contratada, servidos em caixas térmicas denominadas Hot Box, para as Unidades de Internação e Semiliberdade, a saber, UNISS, UNIRE, 
UISM, UIBRA, UISS, UAI, UIFG*, USSM, USRE, USFG, USG, UST e UST2*, cujos endereços encontram-se no anexo I. 

994.680 R$  R$  
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LOTE 01 
AMPLA 
CONCORRÊNCIA 
 

                

UISM UNIRE UIBRA UISS UNISS UAI USG UST *UST2 USRE USFG USSM 

QUANT 
TOTAL 
DIÁRIA 

Valor 
unitário 
por 
Refeição 

VALOR 
TOTAL 
UNITÁRIO 
DIÁRIO 

VALOR 
TOTAL  
(x 365 
dias) 

Item 1 
Café da 
manhã 

255 237 58 124 46 50 30 36 18 35 05 27 769 
R$ R$ R$ 

Item 2 Colação 255 237 58 124 46 50 30 36 18 35 05 27 769 R$ R$ R$ 

Item 3 Almoço 255 237 58 124 46 50 30 36 18 35 05 27 769 R$ R$ R$ 

Item 4 Lanche 255 237 58 124 46 50 30 36 18 35 05 27 769 R$ R$ R$ 

Item 5 Jantar 255 237 58 124 46 50 30 36 18 35 05 27 769 R$ R$ R$ 

Item 6 Ceia 255 237 58 124 46 50 30 36 18 35 05 27 769 R$ R$ R$ 

 
Quant total diária de 
refeições estimada  1530 1422 348 744 276 300 180 216 108 210 30 162 5526 

 

R$ R$ 
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Média da composição dos preços por refeição com base nos preços do mercado privado: 
CAFÉ DA MANHÃ 

VALOR UNITÁRIO: R$  

COMPOSIÇÃO % VALOR 

Matéria Prima 
 

R$  

Impostos 
 

R$  

Mão de Obra 
 

R$  

Lucro  R$ 

TOTAL 100,00  R$  

 
LANCHE 

VALOR UNITÁRIO: R$  

COMPOSIÇÃO % VALOR 

Matéria Prima 
  R$  

Impostos 
  R$  

Mão de Obra   R$  

Lucro   R$  

TOTAL 100,00  R$  

 
ALMOÇO 

VALOR UNITÁRIO: R$  

COMPOSIÇÃO % VALOR 

Matéria Prima 
  R$ 

Impostos 
 R$ 

Mão de Obra  R$ 

Lucro  R$  

TOTAL 100,00 R$  

 
 
LANCHE 

VALOR UNITÁRIO: R$  
  

COMPOSIÇÃO % VALOR 

Matéria Prima 
 R$  

Impostos 
 R$  

Mão de Obra  R$ 

Lucro  R$  

TOTAL 100,00 R$  
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JANTAR 

VALOR UNITÁRIO: R$  

COMPOSIÇÃO % VALOR 

Matéria Prima 
 R$  

Impostos 
 R$  

Mão de Obra  R$  

Lucro  R$  

TOTAL 100,00 R$  

 
CEIA 

VALOR UNITÁRIO: R$  

COMPOSIÇÃO % VALOR 

Matéria Prima 
 R$  

Impostos 
 R$  

Mão de Obra  R$  

Lucro  R$  

TOTAL 100,00 R$ 

 
 
 
 
 
1) Valor unitário estimado: R$ __________ (valor por extenso). 
2) Valor total estimado: R$ ______ (valor por extenso). 
3) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
4) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários 
decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os impostos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros 
que incidam direta ou indiretamente. 
5) Declaramos de que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Termo de Referência e seus Anexos. 
6) Os dados da nossa empresa são: 
a) Razão Social: ________________________________________________; 
b) CNPJ (MF) nº: ________________________________________________; 
c) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato:  _______; 
d) CPF: _______________________ RG: ______________ ________-_____; 
e) Inscrição Estadual nº: __________________________________________; 
f) Endereço: ____________________________________________________; 
g) Fone: _____________ Fax: ___________ E-mail: _____________________; 
h) CEP: __________________________; e 
i) Cidade: ________________________ Estado: _______________________. 
j) Banco:________Conta Corrente:_________________Agência:__________; 
k) Contato: _______________________ Fone/Ramal: ___________________ 
 
 
Local e data 
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________________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO II DO EDITAL 

 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato de Prestação de Serviços nº ___/___ - ___, nos termos do Padrão nº 

01/2002. 

Processo nº _________________________. 

Cláusula Primeira – Das Partes 

O Distrito Federal, por meio de ______________, representado por _________________, na qualidade de 

_____________, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e 

Contábil do Distrito Federal e ________________, doravante denominada Contratada, CGC nº 

________________, com sede em _________, representada por ______________, na qualidade de 

_______________________. 

Cláusula Segunda – Do Procedimento 

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de _________ nº  ______ (fls. ______), da Proposta de fls. 

______ e da Lei nº 8.666 21.06.93. 

Cláusula Terceira – Do Objeto 

O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de ___________, consoante especifica o Edital de _________ 

nº __________ (fls. ____) e a Proposta de fls. ______, que passam a integrar o presente Termo. 

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução 

O Contrato será executado de forma _____, sob o regime de ______, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º  da Lei 

nº 8.666/93. 

Cláusula Quinta – Do Valor 

O valor total do contrato é de ______(_______), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente 

exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária 

6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I – Unidade Orçamentária: 

II – Programa de Trabalho: 

III – Natureza da Despesa:  

IV – Fonte de Recursos: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

6.2 – O empenho inicial é de ___________ ( _________), conforme Nota de Empenho nº _____, emitida em 

_______, sob o evento nº ________, na modalidade ____________. 

Cláusula Sétima – Do Pagamento 

O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito 

Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até ___(_____) dias de sua 

apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato. 

Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados: 
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I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), 

observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; 

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – 

Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 

12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

Cláusula Oitava – Do Prazo de Vigência 

O contrato terá vigência desde a sua assinatura até  ___________________________________________ . 

Cláusula Nona – Das garantias 

A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de ____________ , no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor do contrato, nos termos do art. 56, § 2º da Lei n.º 8.666/93, conforme estabelecido no Termo de 

Referência e  Edital. 

Cláusula Décima – Da responsabilidade do Distrito Federal (Contratante) 

10.1 - O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa. 

10.2. Indicar o executor interno do Contrato, conforme art. 67 da Lei 8.666/93 e Dec. 32.598/2010; 

10.3. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

10.4. Fornecer e colocar à disposição da Contratada, todos os elemento e informações que se fizerem necessários 

à execução dos serviços; 

10.5. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no serviço; 

10.6. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência sobre multas, penalidades quaisquer débitos de sua 

responsabilidade, bem como fiscalizar a execução do Objeto Contratado. 

10.7. Constituem demais obrigações da contratante o disposto no Termo de Referência - Anexo I do presente 

Edital. 

Cláusula Décima Primeira – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

11.1 – A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal: 

I – até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, 

resultantes da execução do Contrato; 

II – comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

11.2 – Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de 

serviço. 

11.3 – A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes. 

11.4 – A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.5 – A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de 

https://aplicacao2.jt.jus.br/cndtCertidao/legislacao/L12440.pdf
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responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem 

como a inexistência de formação de vinculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração 

Pública.  

11.6 -  É expressamente proibido o uso de mão de obra infantil, nos termos da Lei Distrital nº 5.061 de 08 de março 

de 2013. 

11.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório; 

11.8.  Adotar na execução dos serviços, práticas de sustentabilidade ambiental, práticas de desfazimento 

sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reutilização, nos termos estabelecidos na Lei Distrital 

n.º 4.770, de 22 de fevereiro de 2012; 

11.9. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e 

acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e trabalhistas, tributos 

e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços; 

11.10. Responsabilizar-se das eventuais despesas para execução do serviço solicitado, qualquer que seja o valor, 

e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) deste Ato Convocatório; 

11. 11.  Comprovar, mês a mês, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de 

pagamento dos empregados destinados para a prestação dos serviços; 

11.12. Constituem demais obrigações da contratada o disposto no item 12 Termo de Referência - Anexo I do 

presente Edital. 

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual 

12.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a  modificação do objeto. 

12.2.  A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, 

prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo 

valor, dispensa a celebração de aditamento. 

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades 

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à 

multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral, bem como investir-se 

na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de obras ou serviços.  

13.1 - Das Espécies  

13.1.1 . As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, 

garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 

26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos nºs 

26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006:  

I - advertência;  

II - multa; e 

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do 

Distrito Federal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida.  
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a) Para a licitante e/ou contratada que, convocada  dentro do prazo de validade de sua proposta,  não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a 

penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será 

descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta 

cometida. 

IV - 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 a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

13.1.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis.  

13.2 - Da Advertência 

13.2.1 - A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer 

obrigação, e será expedido:  

I - pela SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no 

âmbito do procedimento licitatório; e 

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 

execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.  

13.3 - Da Multa  

13.3.1 -  A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do 

órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes 

percentuais:  

I -  0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) 

dias de atraso;  

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de 

serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 

excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;  

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de 

entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;  

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do 

material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte 

inadimplente; e 

V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega.  

13.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 

8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de 

defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3
o
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do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:  

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;  

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.  

13.3.3 – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à 

contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou 

equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados 

judicialmente. 

13.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao 

do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição 

interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.  

13.3.5 -  Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:  

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.  

13.3.6 -  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 13.1.2 e observado o princípio da 

proporcionalidade.  

13.3.7 - Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou 

rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 

(trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 13.3.1.  

13.3.8 - A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 13.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão 

contratual que não ensejam penalidades.  

13.4 - Da Suspensão 

13.4.1 -  A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de 

contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda 

suspende o registro  cadastral  da licitante e/ou   contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito 

Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:  

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela SUBSECRETARIA DE 

LICITAÇÕES E COMPRAS, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;  

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos 

e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 

definitiva; 

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de 

sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na 

execução do contrato; e 

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:  

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou 

para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;  

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 
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c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;  

13.4.2 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

I - a SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito 

do procedimento licitatório; e  

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de 

execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.  

13.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.  

13.4.4 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas 

ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.  

13.5 - Da Declaração de Inidoneidade 

13.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do 

órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.  

13.5.2 - A declaração de inidoneidade prevista neste item 13.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem 

os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.  

13.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, 

e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo 

do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.  

13.6 - Das Demais Penalidades 

13.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por 

quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de 

Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, 

estarão sujeitas às seguintes penalidades:  

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) 

meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e  

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5; 

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 13.4.3 e 13.4.4. 

13.6.2 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou 

profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais n
o

s 8.666, de 1993 ou 10.520, de 

2002:  

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e 

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 

praticados.  

13.7 - Do Direito de Defesa 

13.7.1 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão 

temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.  

13.7.2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 
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poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.  

13.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrá-

rio;  

13.7.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a 

aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário 

Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e 

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal. 

13.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade 

competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio 

www.compras.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e 

Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos 

demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do 

Distrito Federal. 

13.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções 

aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam 

por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.8 - Do Assentamento em Registros 

8.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.  

8.8.2 - As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.  

13.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos 

8.9.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas 

alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas 

e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

13.10 – Disposições Complementares 

 13.10.1- As sanções previstas nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo 

ordenador de despesas do órgão contratante. 

13.10.2 – Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na 

entidade. 

Cláusula Décima Quarta – Da Rescisão amigável 

14.1 O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 

da licitação, desde que haja conveniência para a Administração, nos termos do Art. 79, II, da Lei n.º 8.666/93, 

mediante manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem 

interrupção do curso normal da execução do Contrato. 

14.2. É inexistente qualquer possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por encargos 
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trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos pela empresa contratada, bem como a 

inexistência de formação de vínculo empregatício entre os empregados desta e a Administração, nos termos do art. 

71, § 1º da Lei nº 8.666/93. (Parecer 016/2015 PRCON/PGDF). 

Cláusula Décima Quinta – Da Rescisão 

O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na 

forma prevista no Edital, observado o disposto nos arts. 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada 

às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

Cláusula Décima Sexta – Dos débitos para com a Fazenda Pública 

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida 

Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a 

rescisão unilateral do Contrato. 

Cláusula Décima Sétima – Do Executor 

O Distrito Federal, por meio de ______________, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as 

atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. 

Cláusula Décima Oitava  - Da Publicação e do Registro 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa 

Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, 

após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento no órgão interessado, de acordo com o art. 60 da 

Lei nº 8.666/93. 

Cláusula Décima Nona – Do Foro 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente 

Contrato. 

Brasília, _____ de ___________ de 20_________ 

Pelo Distrito Federal: 

Pela Contratada: 

Testemunhas:  

01. ------------------------------------------------------- 

02. ------------------------------------------------------- 
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ANEXO III (do edital) 

 

MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA  JURÍDICA  

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 

Ref.: (identificação da licitação) 
 
 

.................................,    inscrito    no   CNPJ   n°...................,
 por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)....................................,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  n

o
............................  e do CPF n

o ................ 
, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

n
o
 9.854, de 27 de outubro de 1999, bem como na Lei Distrital 5.061/2013, que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 
 
 

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

(data) 
 
 

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

(representante) 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV do edital  

 

 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: (identificação da licitação) 
 
 

A empresa  , inscrita no CNPJ n°  , sediada                                                      
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º 
............................  e do CPF n

o ..................... 
, DECLARA, sob as  penas da Lei,  que  não  se encontra  em processo 

de 
Falência ou Concordata, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

( Local e data) 
 
 
 

 

(Representante legal) 
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ANEXO V (do edital) 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 

A empresa  ,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº 

  ,       sediada      no       endereço  ,       telefone/fax      nº 

  ,         por         intermédio         do         seu        representante         legal     Sr(a).            

   , portador(a) da Carteira de Identidade nº  e 

do  CPF  nº  , DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para 

participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu 

nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 

por seu representante, nos termos do Decreto Federal nº 5.450, de 31/05/2005, adotado no âmbito do DF através 

do Decreto nº25.966, de 23/06/2005. 

 
Compromete-se, ainda, o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, à 

Gerência de Acompanhamento das Licitações, da Unidade de Administração Geral/SE/DF, no prazo de 03 (três) 

dias úteis, juntamente com a documentação necessária, no endereço: Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN, 

Quadra 607, Projeção”D”, Sala 309 Asa Norte, Brasília-DF. 

 
Brasília-DF,  de  de  . 

 
 
 

 

 

Representante Legal 
 

Observações: Preferencialmente preencher em papel timbrado da empresa e apresentar, caso não cadastrado no 
SICAF, toda a documentação necessária ao cadastramento no “comprasnet”, tais como aquelas relativas à: 
I) habilitação jurídica, quando for o caso; 
II) qualificação técnica; 

III) qualificação econômico-financeira, quando for o caso; 
IV) regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, o sistema de seguridade social e o Fundo de Garantia de Tempo 

de Serviço – FGTS; 
V) regularidade fiscal perante s Fazendas Estaduais e Municipais; e 

VI) ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
VII Regularidade Trabalhista 

 
 

 


