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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA DE RESTAURANTES 
LOCALIZADOS NO ENTORNO  DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
PAULO – CAMPUS BAIXADA SANTISTA, INTERESSADOS EM OBTER 
CREDENCIAMENTO PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO 
DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA. 

 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO  
PROCESSO Nº 010079/2016-25 

 

DA CONVOCAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO E DO OBJETO DO CONTRATO 

1.  A Pró-Reitora de Administração, Prof.ª Dr.ª Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, brasileira, 

enfermeira, viúva, portadora do RG n.º 7.109.792-2 e inscrita no CPF sob o n.º 669.643.778-91, 

por designação da Magnífica Reitora, realizada por meio da Portaria nº 1.595 de 14 de maio de 

2015, publicada no DOU de 15 de maio de 2015, torna público que se acha aberto 

procedimento de Credenciamento de Restaurantes interessados em fornecer refeições aos 

estudantes e servidores, mediante contratação direta, conforme condições deste Edital. Os 

estabelecimentos deverão estar situados no entorno dos prédios da Universidade Federal 

de São Paulo, Campus Baixada Santista, Unidade I, Av. Ana Costa, n°95, Vila Mathias; 

Unidade II, Rua Carvalho de Mendonça, 144, Vila Mathias; Unidade III, Rua Epitácio 

Pessoa, n.º 741, e Unidade IV, Rua Dona Maria Máximo, n.º168, Ponta da Praia, todas na 

cidade de Santos/SP. A contratação direta, por inexigibilidade de licitação, será realizada com 

fundamento no artigo 25, “caput”, da Lei 8.666/93. 

1.1. Constitui-se o objeto o fornecimento de refeições que atendam as necessidades 
diárias de alimentação de aproximadamente 450 (quatrocentos e cinquenta) 
estudantes e 50 (cinquenta) servidores, no estabelecimento da CONTRATADA, no 
horário do almoço e jantar exclusivamente nos dias úteis, conforme especificações 
constantes do Projeto Básico – Anexo I, deste edital. 
 

1.2. O estabelecimento poderá servir somente almoço, somente jantar ou ambas refeições.  
 

DO PREÇO 

 2. O valor máximo a ser cobrado pela contratada será de R$13,00 (treze reais), não havendo 

nada que impeça que a contratada ofereça a refeição a um preço menor, desde que atendidas 

as especificações mínimas do cardápio. 

2.1 A contratante pagará a importância de no máximo R$ 10,50 (dez reais e cinquenta 

centavos) por refeição a título de subsídio e o beneficiário estudante pagará R$ 2,50 

(dois reais e cinquenta centavos), perfazendo um total máximo de R$ 13,00 (treze reais), 

conforme especificações estabelecidas neste edital e seus anexos, que dele fazem parte 

integrante.  

2.2 Para servidores não haverá subsídio, cabendo a estes o desembolso do valor integral, 
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conforme descrito no item 2. 

2.3. No preço fixado não há inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

Inclui-se, porém, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a 

prestação de serviços. 

 DA HABILITAÇÃO E  APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
 

3.1 Os interessados na obtenção do credenciamento e futura contratação para fornecimento 

das refeições descrita no item 1.1, supra, deverão comprovar sua regularidade fiscal e 

trabalhista e, a partir da publicação da presente convocação, entregar na Administração do 

Campus Baixada Santista, sito à Rua Carvalho de Mendonça, 144, sala 404, 4.º andar, os 

seguintes documentos: 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; Documentos de 

eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

empresárias ou cooperativas;  

c) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício;  

d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ);  

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais e Dívida Ativa da 

União;  

f) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) 

e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

g) Declaração de plena concordância com as condições de prestação dos serviços 

estipuladas neste instrumento de convocação, devendo constar de referida declaração 

os seguintes dados:  

1- nome, endereço, CNPJ;  

2- número do processo e do credenciamento. 

h) Alvará de Funcionamento, Licença ou documento equivalente, expedido pelo órgão 

responsável pela Vigilância Sanitária no município de Santos-SP.  

i) Declaração subscrita por representante legal da interessada, elaborada em papel 

timbrado, atestando que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho 
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(parágrafo único, art. 117, Constituição do Estado).  

3.2 Não poderão ser contratadas empresas apenadas com  declaração de 

inidoneidade, suspensão do direito de licitar e contratar com a UNIFESP ou com a 

União.  

3.3 Essas condições deverão permanecer durante todo o contrato e serão aferidas 

a cada pagamento.  

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

4. Os documentos relacionados acima deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo servidor responsável pelo recebimento da solicitação de credenciamento.  

5. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

6. Uma comissão examinadora previamente designada analisará e avaliará a documentação 

das interessadas para fins de credenciamento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 

do dia do recebimento da documentação e publicará no Diário Oficial da União a convocação 

das consideradas habilitadas para fins de celebração de contrato, bem como a relação das 

inabilitadas.  

7. As interessadas consideradas não habilitadas, por não atenderem os requisitos exigidos no 

presente edital de convocação, intimadas de tal decisão mediante notificação, poderão interpor 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação respectiva. 

 DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

8. O objeto dos contratos decorrentes do credenciamento de que trata este edital deverá ser 

executado no estabelecimento da CONTRATADA, localizado dentro do raio de 500 

(quinhentos) metros dos prédios da Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada 

Santista, Unidade I, Av. Ana Costa, n°95, Vila Mathias; Unidade II, Rua Carvalho de 

Mendonça, 144, Vila Mathias; Unidade III, Rua Epitácio Pessoa, n.º 741, e Unidade IV, Rua 

Dona Maria Máximo, n.º168, Ponta da Praia, todas na cidade de Santos/SP, em 

conformidade com o estabelecido no Projeto Básico - Anexo I deste Edital, pelo período de 12 

meses, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato. 

 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

9. O objeto do contrato, em cada uma de suas parcelas, será recebido de acordo com o 

estabelecido a seguir: 
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9.1. No dia 15 e no último dia de cada mês ou no primeiro dia útil subsequente, caso nestes 

dias não haja expediente na UNIVERSIDADE, a CONTRATADA deverá apresentar relatório 

dos serviços prestados ao Contratante, contendo os quantitativos diários e o total de refeições 

fornecidas no período, conforme especificações constantes do Projeto Básico – Anexo I deste 

Edital.  

9.2. O Gestor do contrato atestará o fornecimento das refeições, e aprovará os valores a elas 

correspondentes para fins do faturamento, comunicando-os à CONTRATADA no prazo de 03 

(três) dias corridos, a contar do recebimento dos relatórios, na forma estipulada no item 11 

supra.  

9.3. Em sendo necessárias correções ou complementações, a Administração informará tal fato 

à CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para a regularização da falha apontada.  

9.4. Na hipótese prevista no subitem 11.3, o prazo para atestar o recebimento definitivo do 

objeto fixado no parágrafo primeiro só começará a correr a partir da efetiva regularização pela 

CONTRATADA da falha ou pendência apontada.  

 DOS PAGAMENTOS 
 

10. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura na Administração do Campus Baixada Santista. 

10.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente, aberta em nome da 

CONTRATADA. 

10.2 Para execução do pagamento de que trata esta Cláusula, a empresa deverá fazer constar 

da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da 

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, CNPJ nº 60.453.032/0001-74, o nome do 

Banco e da Agência. 

10.3 Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL OU 

SUPER SIMPLES deverá apresentar a nota fiscal, com a devida comprovação, a fim de evitar 

a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

10.4 A Nota Fiscal deverá ser de Venda. 

10.5 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela 

será devolvida à empresa, pelo gestor deste Contrato, e o pagamento ficará pendente até que 

sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

10.6 Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, 

por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da empresa os prejuízos decorrentes de 

pagamentos incorretos devido à falta de informação. 
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10.7 Os pagamentos serão realizados após a comprovação de regularidade da empresa junto 

ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta on-

line feita pela CONTRATANTE ou mediante a apresentação da documentação obrigatória 

(Receita Federal, FGTS e INSS), devidamente atualizadas. 

 DA CONTRATAÇÃO 
 

11. A contratação decorrente do credenciamento será formalizada mediante celebração de 

termo de contrato, cuja minuta integra este edital como Anexo II, devendo a credenciada, no 

prazo de 05 dias corridos contados da data da convocação, comparecer na Administração do 

Campus Baixada Santista. 

11.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

credenciada perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o 

órgão interessado verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando 

nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por 

tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.  

11.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a credenciada 

será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de 

regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 

vigência, sob pena de a contratação não se realizar.  

11.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

sua assinatura.  

11.4. O fornecimento das refeições deverá ter início a partir da data estipulada em contrato. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
12. Ficará impedida de licitar e contratar com a UNIFESP, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais comunicações legais, a empresa 
que: 
 
a) Cometer fraude fiscal; 
b) Deixar de apresentar documento exigido para participação no credenciamento; 
c) Apresentar documento ou declaração falsa; 
d) Não mantiver a proposta de preços; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
f) Cometer fraude na execução; 
g) Descumprir prazos 
 
12.1. Além da penalidade acima, a Administração poderá aplicar ao licitante multa de 02% 
(dois por cento) sobre o valor mensal estimado da contratação. 
 
12.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão 
de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e no CONTRATO e das demais cominações legais. 
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12.3.  Em qualquer hipótese de aplicação das sanções, serão assegurados às empresas, o 
direito ao contraditório e a ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento 
da notificação emitida pela Administração. 

 

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das interessadas que foram 

consideradas inabilitadas ficarão à disposição para retirada na Administração do Campus 

Baixada Santista durante 30 dias após a publicação dos contratos celebrados, findos os quais 

poderão ser destruídos.  

14. Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos a esta CONVOCAÇÃO serão 

prestados nos dias de expediente, das 8 às 17 horas, mediante solicitação, junto à 

Administração do Campus Baixada Santista pelo telefone nº 3878-3700. 

15. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada mediante publicação no 

Diário Oficial da União. 

16. Integram o presente edital os seguintes anexos:  

ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MENOR 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  

ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO 

TRABALHO 

19. As questões decorrentes do presente Edital que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 

São Paulo, Seção Judiciária da Capital. 

 

São Paulo, 23 de março de 2016. 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

1. Justificativa  

 

1.1. O objetivo do credenciamento é a contratação de estabelecimentos comerciais 
interessados no fornecimento de refeições preparadas que proporcionem aos estudantes e 
servidores da Universidade Federal de São Paulo uma alimentação diversificada e balanceada 
em termos de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, sais minerais e água, mediante 
pagamento de preço unitário previamente fixado pela Contratante.  

1.2 O credenciamento de restaurantes faz-se necessário, pois as unidades I, II, III e IV do 
Campus estão localizadas em bairros distantes do Edifício Central, onde está instalado o 
Restaurante Universitário, o que inviabiliza a sua utilização por estudantes e servidores dessas 
unidades. 

1.3. Estima-se em 500 (quinhentos) o número total de refeições a serem servidas por dia nos 
restaurantes credenciados.  

1.4. Caberá ao estudante e ao servidor escolherem, dentre os estabelecimentos credenciados, 
onde fará a refeição.  

1.5. A Contratada fornecerá refeições a um custo máximo de R$ 13,00 (treze reais) cada, 
sendo que a Contratante pagará, a título de subsídio, o valor máximo de R$ 10,50 (dez reais e 
cinquenta centavos) para o estudante de graduação, sendo que este, portanto, pagará R$ 2,50 
(dois reais e cinquenta centavos) por refeição diretamente à Contratada.  

1.5.1 No caso de estudantes de pós-graduação, a Contratante pagará, a título de 
subsídio, o valor máximo de R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) e o estudante, R$ 3,50 
(três reais e cinquenta centavos), diretamente à Contratada. 

1.5.2 No caso de Residentes, a Contratante pagará, a título de subsídio, o valor 
máximo de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) e o residente, R$ 5,50 (cinco reais e 
cinquenta centavos), diretamente à Contratada.  

1.5.3. O servidor não terá direito ao subsídio, tendo que pagar, portanto, o valor total da 
refeição contratada. 

1.6. O controle do fornecimento destas refeições será feito através de um Sistema Eletrônico 
em rede, acessado via Internet, implementada pela Contratante e a ser utilizada pela 
Contratada, conforme as condições estabelecidas no item 5. 

1.7. A contratação das empresas interessadas será feita de forma direta, com fundamento no 
artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993, em razão da inexigibilidade de licitação.  

 

2. Condições para o Credenciamento dos Restaurantes  
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2.1. Poderão solicitar credenciamento os restaurantes estabelecidos no raio de 500 
(quinhentos) metros dos seguintes prédios: Unidade I, Av. Ana Costa, n°95, Vila Mathias; 
Unidade II, Rua Carvalho de Mendonça, 144, Vila Mathias; Unidade III, Rua Epitácio 
Pessoa, n.º 741, e Unidade IV, Rua Dona Maria Máximo, n.º168, Ponta da Praia, todas na 
cidade de Santos/SP, que preencherem as condições de habilitação e concordarem com as 
condições de prestação de serviços definidas no edital de convocação.  

2.2. Quaisquer interessados que satisfaçam às condições exigidas poderão celebrar contrato 
com a Administração; 

2.3 Para efetivar a contratação, os restaurantes devem apresentar a documentação exigida em 
lei, relacionada no Edital de Convocação, e possuir conta corrente;  

2.4. Durante a execução contratual, poderá ocorrer a exclusão do estabelecimento credenciado 
e contratado, solicitado por quaisquer das partes pactuadas, desde que devidamente justificado 
por escrito, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias corridos, interstício necessário para 
divulgação e conhecimento aos servidores usuários; 

2.5 Será descredenciado o estabelecimento que não mantiver as condições de habilitação ou 
descumprir o contrato, após devido processo de penalidade, resguardado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.  

 

3. Descrição dos Serviços  

3.1. Serão contratados os estabelecimentos que se interessem em prestar serviço de 
fornecimento de refeições a aproximadamente 500 (quinhentos) estudantes e servidores da 
Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista, conforme item 2.1. As 
refeições deverão ser servidas em estabelecimento comercial da Contratada, situada em área 
envoltória de 500 (quinhentos) metros do prédio da respectiva Unidade. 

3.2. As refeições serão compostas basicamente de arroz, feijão, carne bovina e seus 
derivados, carne suína e seus derivados, carnes de aves, peixes, legumes e verduras.  

3.3. As refeições deverão ser equilibradas, compostas dos seguintes elementos básicos: 
proteínas, glicídios, lipídios, sais minerais, vitaminas e água, e deverão respeitar o valor 
calórico de no mínimo 600 calorias por refeição principal/dia, conforme o estabelecido pelo 
Ministério do Trabalho.  

3.4. As refeições poderão ser servidas em sistema “self-service”, desde que observadas as 
demais condições estabelecidas no presente projeto básico.  

3.5. As refeições deverão ser servidas nos dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário 
do almoço das 11h30 às 14h30 e/ou no horário do jantar, das 18:00 às 19:30.  

3.6. Os estabelecimentos poderão servir somente almoço, somente jantar ou ambas as 
refeições.  

3.7. Diariamente deverão ser servidas saladas, podendo ser de folha natural e de legumes 
naturais ou cozidos.  

3.8. Os utensílios utilizados para o preparo das refeições e para servi-las, deverão gozar de 
condições adequadas de higiene e estar em bom estado de conservação.  

3.9. A contratada deverá observar a condição adequada de temperatura e apresentação na 
distribuição das refeições bem como na estocagem de alimentos e bebidas.  

3.10. Os gêneros alimentícios utilizados no preparo das refeições deverão ser de primeira 
qualidade e em quantidades compatíveis com o atendimento imediato de serviço, inclusive em 
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relação aos materiais utilizados e, estes, em número suficiente para atender as necessidades 
dos serviços.  

 

4. Dos Benefícios  

4.1. O estudante terá direito, em cada dia útil e dentro do horário previsto no item 3.5, a 1 
(uma) refeição no almoço e 1 (uma) refeição no jantar, independentemente do restaurante 
escolhido; isto é, o benefício poderá ser utilizado em somente 1 (um) restaurante em cada 
refeição. 

4.2. A UNIFESP subsidiará, com o valor máximo de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos), 
as refeições dos estudantes de graduação.  

4.2.1- No caso das refeições de estudantes de pós- graduação, a UNIFESP  subsidiará 
com o valor máximo de R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos). 

4.2.2- No caso das refeições de Residentes, a UNIFESP subsidiará com o valor 
máximo de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos). 

 

4.3. Se o estudante consumir refeição cujo valor seja superior ao estabelecido no contrato, 
deverá pagar a diferença diretamente à Contratada.  

 

5. Do Sistema Eletrônico para Controle de Fornecimento de Refeições 

 

5.1. O Sistema Eletrônico será implementado e hospedado pela Divisão de Tecnologia da 
Informação (DTI) da Contratante, desenvolvido em plataforma web, com interface acessível via 
Internet a todos os restaurantes credenciados, e que centralizará as informações em um banco 
de dados também hospedado na DTI da UNIFESP, visando o gerenciamento eletrônico do 
fornecimento diário das refeições a fim de atender às condições previstas neste edital. 

5.2. O Sistema Eletrônico, através da leitura do crachá da UNIFESP, obterá o Registro 
Funcional e informará se é um estudante ou um servidor, e se já fez refeição no dia, para 
posterior liberação ou não do estudante/servidor, e registro no banco de dados. 

5.3. Para a operação do Sistema Eletrônico, é de responsabilidade da Contratada disponibilizar 
os recursos necessários, a saber: 

5.3.1. um computador com um navegador Internet atualizado (recomenda-se Mozilla Firefox 3.x 
ou superior, ou Microsoft Internet Explorer 7 ou superior); 

5.3.2. uma conexão Internet; 

5.3.3. um leitor de código de barras, capaz de identificar a codificação Interleaved 2 of 5 
(opcional). 

5.4. A Contratada utilizará o Sistema Eletrônico conforme descrito a seguir: 

5.4.1. A Contratada acessará o Sistema Eletrônico através de um endereço de Internet 
fornecido pela DTI da UNIFESP, e digitando um usuário e senha, também fornecidos pela DTI 
da Contratante. 
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5.4.2. Uma vez acessado o Sistema Eletrônico, a Contratada poderá informar nele o Registro 
Funcional da pessoa através da leitura do código de barras presente no crachá UNIFESP. 
Caso a Contratada não faça uso de leitor de código de barras, poderá digitar o Número 
Funcional no Sistema Eletrônico. 

5.4.2.1. Caso a pessoa seja um estudante calouro e não tenha recebido da Contratante seu 
crachá UNIFESP, a Contratada poderá digitar o CPF desta pessoa no lugar de seu Número 
Funcional. 

5.4.3. O Sistema Eletrônico, então, consultará seu banco de dados e exibirá à Contratada 
algumas informações como: se a pessoa é um estudante ou um servidor, seu nome e se já fez 
refeição no dia. 

5.4.4. Se o estudante ou servidor ainda não tiver feito a refeição no dia, será também exibido o 
valor a ser pago, conforme estabelecido no item 4.2; a Contratada então confirmará as 
informações apresentadas, e autorizará ao estudante/servidor a servir-se no restaurante pelo 
valor previamente estabelecido. 

5.4.5. Ao confirmar a liberação da refeição para o estudante, o Sistema Eletrônico registrará 
esta confirmação em seu banco de dados. 

5.4.6. Caso o estudante já tiver usufruído do benefício conforme estabelecido no item 4.2, o 
Sistema Eletrônico alertará a Contratada que ele já fez a refeição no dia, e não permitirá a 
liberação de nova refeição. 

5.4.7. Em caso de indisponibilidade do Sistema Eletrônico, ou de interrupção na comunicação 
de rede entre a Contratada e a DTI da UNIFESP, é de responsabilidade da Contratada efetuar 
o controle de fornecimento das refeições de forma independente do Sistema Eletrônico, por 
meio de planilha eletrônica ou outros meios manuais. Solucionado o problema de 
indisponibilidade ou interrupção, a Contratada deverá encaminhar a planilha ou controle 
manual, citadas no item anterior, para a DTI da UNIFESP, para ser registrado no Sistema 
Eletrônico. 

6. Da Fiscalização e Recebimento  

6.1. A fiscalização e o acompanhamento da distribuição, da quantidade e qualidade das 
refeições, da pontualidade no horário de fornecimento das refeições e das condições dos 
equipamentos disponibilizados pelos restaurantes serão realizados pelo Gestor do contrato, 
que reclamará junto aos representantes das contratadas a regularização das eventuais falhas 
ou irregularidades que forem verificadas, tudo sem prejuízo de recomendação de aplicação das 
penalidades que se mostrarem cabíveis.  

6.2. Os serviços prestados serão medidos no dia 15 e no último dia de cada mês, ocasiões em 
que a Contratante deverá apresentar relatório dos serviços prestados, contendo os 
quantitativos diários e totais de refeições fornecidas no período. Os quantitativos diários e totais 
de estudantes ou servidores que usufruíram do serviço podem ser gerados pelo Sistema 
Eletrônico descrito no item 5.  

6.3. O Fiscal do Contrato atestará o fornecimento das refeições, e aprovará os valores a elas 
correspondentes para fins do faturamento, comunicando-os à CONTRATADA no prazo de 03 
(três) dias corridos, para elaboração de Nota Fiscal. 

6.4. Em sendo necessárias correções ou complementações, o Gestor do Contrato informará tal 
fato à CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para a regularização da falha apontada. Neste 
caso, o prazo para atestar o recebimento definitivo dos serviços só começará a correr a partir 
da efetiva regularização, pela Contratada, da falha ou pendência apontada.  
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7. Da Contratação  

7.1. A Contratação decorrente do credenciamento será formalizada mediante celebração de 
termo de contrato, cuja minuta integra o Edital como Anexo II.  

7.2. O prazo de vigência do contrato será de 1 (um) ano, contados a partir de sua assinatura.  

 

8. Da estimativa de quantidade de refeições  

 

8.1 Estima-se em 500 refeições/dias, considerando o quadro a seguir:  

 

TIPO DE 
REFEIÇÃO 

ESTUDANTE 
DE 
GRADUAÇÃO     

 ESTUDANTE 
DE PÓS 
GRADUAÇÃO  
 

 RESIDENTE SERVIDORES TOTAL/DIA 

Almoço 250 30 5 30 315 

Jantar 150 10 5 20 185 

Total  
400 

40 10 50 500 

 

8.1.1 Não haverá subsídio para servidores. 

8.2  Para o período total de contratação (12 meses), estima-se em 110.000 (cento e dez mil) 
refeições, dentre as quais, 99.000 (noventa e nove mil) que serão servidas a estudantes do 
Campus,  conforme o seguinte cálculo: 

 

450 refeições/dia X 22 dias (úteis no mês) – 9.900 

10 meses/ ano, considerando calendário letivo – 99.000 

 

8.2.1 Mesmo nos meses de recesso, os estudantes poderão usufruir o benefício. O 
cálculo acima foi realizado apenas para fins de estimativa.  

 

Disposições Finais  

9.1. A relação dos restaurantes contratados será divulgada para conhecimento dos usuários 
através da Intranet e dos quadros de aviso da CONTRATANTE.  

9.2. A atualização da relação citada no item anterior será realizada sempre que ocorrerem 
alterações envolvendo os estabelecimentos contratados, decorrentes de exclusões, 
substituições, novas inclusões e situações similares. 

9.3 A qualquer tempo, usuários ou administrados podem denunciar qualquer irregularidade 
verificada na prestação dos serviços à Administração do Campus Baixada Santista, pelo e-mail 
diradm.bs@unifesp.br. 
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Processo n.º 010079/2016-25 

TERMO DE CONTRATO n.º xxx/2016  QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO PAULO E A EMPRESA 
xxxxxx PARA O FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PREPARADAS. 

 

Pelo presente instrumento particular, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - 
UNIFESP, com sede na cidade de São Paulo - Capital, na Rua Sena Madureira, nº 1500, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.453.032/0001-74, neste ato representada por sua Pró-Reitora 
de Administração Prof.ª Dr.ª Isabel Cristina Kowal Olm Cunha, brasileira, enfermeira, viúva, 
portadora do RG n.º 7.109.792-2 e inscrita no CPF sob o n.º 669.643.778-91, por designação 
da Magnífica Reitora, realizada por meio da Portaria nº 15595 de 14 de maio de 2015, 
publicada no DOU de 15 de maio de 2016, doravante denominada CONTRATANTE e de outro 
lado, a empresa xxxxxxx, com sede à rua xxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob nº xxxxx,  doravante 
designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por xxxxx, RG nº xxxxx, 
inscrito no CPF sob nº xxxxxx, tendo em vista a adjudicação efetuada em decorrência do 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO n.º 01/2016, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços, pelo regime de preços unitários, que será regido pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas respectivas alterações, pelas demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie, bem como pelas cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato o Fornecimento de refeições para até 450 
(quatrocentos e cinquenta) estudantes e 50 (cinquenta) servidores da Universidade 
Federal de São Paulo, que estudam e trabalham nos prédios da Universidade Federal de 
São Paulo, Campus Baixada Santista: Unidade I, Av. Ana Costa, n°95, Vila Mathias; 
Unidade II, Rua Carvalho de Mendonça, 144, Vila Mathias; Unidade III, Rua Epitácio 
Pessoa, n.º 741, e Unidade IV, Rua Dona Maria Máximo, n.º168, Ponta da Praia, todas na 
cidade de Santos/SP, as quais deverão ser servidas em local apropriado, no estabelecimento 
da CONTRATADA, denominado xxxxx, situado na xxxxxxx, conforme especificações 
constantes do Projeto Básico.  

As refeições deverão ser servidas nos dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário do 
almoço das 11h30 às 14h30 e/ou no horário do jantar, das 18:00 às 19:30.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

O contrato terá vigência de 1 (um) ano, a partir da data da assinatura do presente termo.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO. As partes, a qualquer momento, durante a vigência contratual, 
poderão solicitar a exclusão do estabelecimento credenciado, mediante justificativa 
encaminhada por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias corridos da 
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data pretendida para o encerramento da obrigação contratual. A exclusão assim pactuada 
consiste em motivo para a rescisão antecipada desta avença, sem penalidades para qualquer 
das partes.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. A execução dos serviços deverá ter início a partir de 
____/____/____.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O objeto deste contrato deverá ser executado no estabelecimento da CONTRATADA, 
denominado xxxxx situado na rua xxxxx, nos horários e condições previstos no Edital de 
Credenciamento e no Projeto Básico.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Além das obrigações constantes no Projeto Básico, daquelas estabelecidas em cláusulas 
próprias deste instrumento e daquelas estabelecidas em lei, cabe à contratada:  

a - cobrar pela refeição, o valor máximo de R$ 13,00 (treze reais), não havendo nada que 
impeça a contratada de oferecer a refeição a um preço menor, desde que atendidas as 
especificações mínimas do cardápio. 

b - designar por escrito, no ato da assinatura deste instrumento, preposto(s) que tenha(m) 
poder(es) para resolução de possíveis ocorrências durante a sua execução deste contrato. 

c - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, de 
seguro, acidentes de trabalho, transportes e outras impostas pela legislação trabalhista, fiscal e 
comercial;  

d - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;  

e - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de 
credenciamento indicado no preâmbulo deste termo;  

f - controlar diariamente a frequência de estudantes/servidores da CONTRATANTE, conforme 
item 5 do Projeto Básico. 

g - estabelecer procedimentos que impeçam o uso do benefício descrito no item 4 do Projeto 
Básico para QUALQUER finalidade distinta do pagamento de refeição, e principalmente, 
impedir a utilização para aquisição de bebidas alcoólicas e cigarros, comprometendo-se a 
informar à CONTRATANTE, qualquer tentativa de fraude na utilização do serviço.  
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h - informar imediatamente à CONTRATANTE, das ocorrências e/ou circunstâncias especiais, 
havidas no atendimento aos servidores.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

a - indicar formalmente o Gestor deste contrato que acompanhará a execução dos serviços 
prestados por todos os estabelecimentos credenciados em decorrência do Edital de 
Credenciamento mencionado no preâmbulo deste instrumento e conforme item 6 do Projeto 
Básico;  

b - prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente 
venham a ser solicitados;  

c - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato;  

d - exercer a fiscalização dos serviços contratados;  

PARÁGRAFO ÚNICO. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do 
CONTRATANTE, não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade pela execução dos 
serviços contratados.  

 

CLÁUSULA SEXTA -DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Para este contrato de fornecimento de refeições celebrado em decorrência do Edital de 
Credenciamento indicado no preâmbulo deste instrumento, são estimados R$ xxxxx (xxxxxx), 
recursos esses alocados na Unidade Gestora: 153031, Elemento _____ PTRES: _______. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA-DO PREÇO 

1.O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor máximo de R$ 10,50 (dez reais e 
cinquenta centavos) a título de subsídio por cada refeição servida aos seus estudantes de 
graduação e o estudante, pagará diretamente ao estabelecimento, R$ 2,50 (dois reais e 
cinquenta centavos).  

. 1.1. No caso de estudantes de pós-graduação, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o 
valor máximo de R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos) e o estudante, pagará diretamente 
ao estabelecimento, R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos).  

1.2  No caso de Residentes, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor máximo de 
R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) e o residente, pagará diretamente ao 
estabelecimento, R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos).  
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2. O preço máximo da refeição, R$ 13,00 (treze reais)  deverá ser fixo e irreajustável pelo 
período de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato. Em caso de 
prorrogação e se comprovando variação efetiva do custo de produção, será utilizado o Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, calculado pelo IBGE, como índice de reajustamento.  

 

CLÁUSULA OITAVA -DAS MEDIÇÕES E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

Para fins de medição dos serviços efetivamente prestados, no dia 15 e no último dia de cada 
mês, a CONTRATANTE deverá apresentar relatório dos serviços prestados, contendo os 
quantitativos diários e totais de refeições fornecidas no período. Os quantitativos diários e totais 
de estudantes ou servidores que usufruíram do serviço podem ser gerados pelo Sistema 
Eletrônico descrito no item 5 do Projeto Básico.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Gestor do Contrato atestará o fornecimento das refeições, e 
aprovará os valores a elas correspondentes para fins do faturamento, comunicando-os à 
CONTRATADA no prazo de 03 (três) dias corridos, a contar do recebimento dos relatórios, 
para elaboração de Nota Fiscal.  

PARÁGRAFO SEGUNDO  Em sendo necessárias correções ou complementações, o Gestor 
do Contrato informará tal fato à CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para a regularização da 
falha apontada. Neste caso, o prazo para atestar o recebimento definitivo dos serviços só 
começará a correr a partir da efetiva regularização, pela Contratada, da falha ou pendência 
apontada. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS 

Os pagamentos serão efetuados no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em conformidade com o disposto na cláusula oitava, na 
Administração do Campus Baixada Santista.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os pagamentos serão efetuados mediante créditos em conta 
corrente, aberta em nome da CONTRATADA. Será considerada como data do pagamento o 
dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ATRASO NOS PAGAMENTOS 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto e solicite por escrito, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data 
limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por 
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
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EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = 
(6 / 100) 
365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

 

CLÁUSULA DÉCIMA–PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às 
sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas 
regulamentares.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO. No tocante às multas, serão aplicadas na seguinte conformidade: 

a. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO a multas de 
mora, por dia de atraso, calculadas sobre o valor mensal estimado da contratação, de 
0,2% (dois décimos de por cento), ocorrendo atraso de até 30 (trinta) dias; e de 0,4% 
(quatro décimos de por cento) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias; 

b. A inexecução total ou parcial do ajuste implicará nas sanções previstas nos incisos I, II 
e III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, e multa de 10% (dez por cento) a 
30% (trinta por cento), calculada sobre o valor mensal estimado da contratação.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar do valor das 
faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.  

PARÁGRAFO TERCEIRO. Ficará impedida de licitar e contratar com  a UNIFESP pelo prazo 
de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
comunicações legais, a empresa que: 

a) Cometer fraude fiscal; 

b) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

c) Apresentar documento ou declaração falsa; 

d) Não mantiver a proposta de preços; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Fraudar ou falhar na execução do contrato; 
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g) Descumprir prazos. 

PARÁGRAFO QUARTO. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no 
caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas no edital e no CONTRATO e das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO QUINTO. Em qualquer hipótese de aplicação das sanções, serão assegurados 
às empresas, o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
após o recebimento da notificação emitida pelo Gestor do Contrato e/ou Administração. 

PARÁGRAFO SEXTO. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA- DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

Este contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos 
previstos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

PARÁGRAFO ÚNICO. A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE 
nos casos de rescisão administrativa, prevista nos artigos 77 a 79 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS TRIBUTOS E ENCARGOS 

A CONTRATADA é responsável pelos pagamentos dos tributos e encargos incidentes sobre o 
objeto do presente contrato, assim como pelos previstos no artigo 71, da Lei Federal 8.666/93, 
alterada pela Lei Federal 9.032, de 28/04/95. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – QUARTA – DOS ANEXOS DO CONTRATO 

Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:  

a) Edital de Credenciamento UNIFESP  

b) Projeto Básico – Anexo I do Edital; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

Para acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação deste contrato, a UNIFESP nomeia o 
servidor xxxx, SIAPE xxxxxx 
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Tel: (13) 3878-3753 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – SEXTA– DO FORO 

Fica expressamente acordado que ao presente Contrato aplicar-se-ão as soluções 

preconizadas pela legislação brasileira, inclusive quanto aos casos omissos. As partes elegem 

a Justiça Federal, Foro da Subseção Judiciária de Santos/SP para dirimir dúvidas e decidir 

sobre quaisquer reclamações relacionadas com o presente Contrato. 

E, por estarem justas e acertadas, foi mandado digitar este Contrato, em 02 (duas) vias, para 
um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos 
representantes das partes contratantes, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo 

 

São Paulo,          de                    de 2016. 

 

 

Gestor do Contrato : xxxxxxxx __________      Gestor Substituto: xxxx __________________ 

 

 

____________________________________________________ 

            CONTRATANTE                                                                                       
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO                                                                      
Prof.ª Dr.ª Isabel Cristina Kowal Olm Cunha  

___________________________________________________ 

      CONTRATADA                                                                                                      
xxxxxxxxxx     

 

Testemunhas: 

Nome:                                                             Nome: 

RG:                                                                 RG: 

Assinatura:                                                    Assinatura:  


