
Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 201907000178859

 1. DO OBJETO

 1.1. Concessão onerosa, em caráter precário, de uso de espaço físico

público  destinado  à  instalação  de  lanchonete  no  1º  Andar  do  Edifício

Clenon Loyola de Barros, conforme áreas e layout especificados no Anexo

I deste Termo.

Item Descrição M² Preço m²
Preço mensal

mínimo

1

Concessão  de  uso  de  espaço
público  para  instalação  de
lanchonete,  incluídos  os  custos
com  despesas  com  energia
elétrica, água/esgoto.

120,70 R$ 77,11 R$ 9.307,18

 1.2. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da

data  de  sua  assinatura,  podendo  ser  prorrogado,  nos  termos  da  Lei

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

 1.3. A Cessionária não tem direito subjetivo à prorrogação contratual;

 1.4. A Cessionária  deverá  manifestar  interesse  ou  desinteresse  em

prorrogar o contrato, 6 (seis) meses antes do término da vigência, por meio

de ofício dirigido ao Gestor do Contrato;

 1.4.1. O não encaminhamento da manifestação no prazo estabelecido

acima  e  posterior  manifestação  desfavorável  condiciona  a

Concessionária  a  garantir  a  prestação  dos  serviços,  nos  termos

contratados, até que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás delibere

sobre a situação;

 1.4.2. Havendo manifestação inicial favorável na prorrogação e se no

decurso do prazo de 6 (seis) meses houver mudança de entendimento,
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a Concessionária fica condicionada a garantir a prestação dos serviços,

nos termos contratados,  até que o Tribunal  de Justiça do Estado de

Goiás delibere sobre a situação;

 1.5. O  critério  de  julgamento  das  propostas  será  a  melhor  oferta,

atendidas as especificações deste Termo e Anexos, bem como do Edital

de Licitação.

 2. DA JUSTIFICATIVA

 2.1. A presente concessão tem como objetivo viabilizar uma opção de

local adequado para a realização de refeições, com maior comodidade e

ganho de tempo, aos servidores, magistrados, colaboradores terceirizados,

estagiários, jurisdicionados e visitantes do Tribunal de Justiça do Estado

de Goiás. Por conseguinte, ter-se-á reflexos positivos na produtividade das

rotinas  de  trabalho  e,  principalmente,  na  qualidade  de  vida  dos

frequentadores;

 2.2. Vislumbrou-se tal medida sobretudo em razão da ampla reforma no

prédio  do  Tribunal  de  Justiça,  sendo  que,  com  prévia  programação  e

organização,  foi  planejado espaço destinado à instalação da pretendida

Lanchonete;

 2.3. O  preço  mensal  mínimo  foi  estabelecido  em  obediência  aos

ditames do Decreto nº 1119 de 8 de maio de 2013, o qual “dispõe sobre o

encargo de ocupação das dependências nos imóveis pertencentes ou sob

a administração do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”.

 3. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO.

 3.1. As  empresas  interessadas  em  participar  do  certame  licitatório

poderão realizar vistoria prévia no local onde serão prestados os serviços;
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 3.2. É  recomendável  a  realização  da  vistoria  prévia  que  tem  por

finalidade proporcionar  o conhecimento necessário para participação da

licitação;

 3.3. As vistorias deverão ser previamente agendadas com o Gestor do

Contrato, discriminado no item 10 deste Termo de Referência, em horário

comercial  (das 8 às 18hs),  em dias úteis (de segunda a sexta-feira). O

número do telefone para agendamento é: (62) 3236-2464.

 3.4. A  não  obrigatoriedade  em  fazer  a  vistoria  não  outorga  a(s)

empresa(s)  adjudicatária(s)  o  direito  de  alegar  desconhecimento  das

características dos locais de prestação dos serviços. 

 3.5. O  prazo  para  vistoria  iniciar-se-á  no  dia  útil  seguinte  ao  da

publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista

para a abertura da sessão pública. 

 3.6. Para  a  vistoria,  o  licitante,  ou  seu  representante,  deverá  estar

devidamente identificado. 

 4. DO DETALHAMENTO DO SERVIÇO DE LANCHONETE

 4.1. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS

 4.1.1. Os serviços serão executados de segunda a sexta-feira, exceto

nos feriados e nos dias em que não houver expediente, em horário a ser

definido  pela  Cessionária,  com  comunicação  à  Administração,

observando o horário de funcionamento deste Tribunal;

 a. Os  feriados  forenses  são  anualmente  publicados  no  sítio

eletrônico  deste  Tribunal  (www.tjgo.jus.br)  no  link

“Informações”/“Feriados”;

 4.1.2. No recesso forense, que corresponde ao período compreendido

entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, quando a demanda é reduzida,

fica  facultado  à  Cessionária  operacionalizar  o  funcionamento  da
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Lanchonete, devendo comunicar ao Tribunal, com antecedência mínima

de 2 (dois) dias úteis;

 4.1.3. Em casos excepcionais, a pedido da Cessionária e a critério da

Administração,  será  permitido  à  Cessionária  funcionar  em  dias  não

úteis, bem como extrapolar o horário de funcionamento deste Tribunal;

 4.2. DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

 4.2.1. A licitante vencedora receberá as instalações mediante Termo

de Cessão de Uso, após a vistoria destas pelas partes interessadas;

 4.2.2. Caso  haja  interesse  em  mudanças  nas  instalações  físicas

existentes,  as  adaptações deverão ser  previamente  autorizadas pelo

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás;

 a. A execução  de  quaisquer  alterações  ocorrerá  à  custa  da

Cessionária;

 4.2.3. A cessionária  deverá  fornecer  os  equipamentos  e  utensílios

necessários ao pleno funcionamento de sua atividade;

 4.2.4. As  benfeitorias  a  serem  realizadas  pela  Cessionária  ficarão

incorporadas  ao  imóvel,  sem que  assista  à  Cessionária  o  direito  de

retenção ou de reclamar indenização a qualquer título;

 4.2.5. As  solicitações  de  alteração  de  metragem  das  áreas

efetivamente ocupadas serão submetidas à Diretoria Geral do TJGO,

por  intermédio  e  com  manifestação  dos  respectivos  gestores,

acompanhadas de laudo técnico elaborado pela Diretoria de Obras do

TJGO, sendo que, as alterações aprovadas incidirão no cálculo do valor

mensal  do  encargo  de  ocupação  e  serão  formalizadas  por  meio  de

Termo Aditivo, nos termos do que dispõe o art. 7º do Decreto 1119/2013;
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 4.3. DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 4.3.1. Não  serão  permitidas  a  venda  ou  exposição  de  bebidas

alcoólicas  e  produtos  de  tabagismo,  sob  pena  de  aplicação  das

penalidades previstas neste Termo para os cados de inexecução parcial;

 4.3.2. O cardápio deverá conter variedade de produtos e o valor a ser

praticado deverá ser compatível com o do mercado

 4.3.3. Sugestão de variedade do cardápio: 

 a. Alimentos: salgados e quitandas diversos (incluindo opções

vegetarianas);  biscoitos  (doces  e  salgados);  pão  de  queijo;

sanduíches naturais (light,  vegetarianos);  bolos (tradicionais,  potes,

tortas); torta salgada; tapioca; salada de frutas; doces; picolés;

 b. Bebidas: sucos naturais (laranja e polpa de outros sabores);

refrigerantes (tradicional, diet e light); água mineral (com e sem gás);

leite; café; chás; chocolate quente;

 4.3.4. A Cessionária deverá treinar seus empregados para o melhor

desempenho das atividades a eles atribuídas;

 4.3.5. A Cessionária  deverá  manter  seus  empregados  devidamente

identificados  por  crachá  e  uniforme,  quando  em  trabalho  nas

dependências  do  TJGO,  devendo  substituídos  imediatamente  caso

sejam  considerados  inconvenientes  à  boa  ordem  e  às  normas

disciplinares por instituídas; 

 4.3.6. Os empregados atendentes deverão utilizar todos os acessórios

de higiene, tais como: Luvas, toucas, aventais, etc.;

 4.3.7. O preparo e a confecção dos alimentos deverão ser realizados

nas dependências próprias da Cessionária, sendo proibida a utilização

das instalações do Tribunal (área cedida) para esse fim; 

 4.3.8. Os  alimentos  somente  poderão  ser  aquecidos  nas

dependências do TJGO (área cedida) com utilização de equipamentos
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elétricos,  tais  como:  forno  elétrico,  forno  de  micro-ondas,  aquecedor

elétrico para líquidos (tipo mergulhão), fogareiro elétrico, etc. 

 4.3.9. Não será permitido a colocação de propagandas comerciais por

parte da Cessionária nas paredes ou na área de consumo, salvo se

autorizada pelo Tribunal o nos locais que este determinar; Também não

é permitido utilização do nome deste Tribunal para fins comerciais ou

campanhas e material de publicidade, salvo com sua autorização prévia;

 5. DA CESSÃO DE USO

 5.1. A cessão dar-se-á mediante a formalização de instrumento entre

este Tribunal e a licitante vencedora;

 5.2. Após a assinatura do Termo de Cessão de Uso a Cessionária terá

o prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos para disponibilizar todos os

equipamentos, pessoal, materiais e acessórios necessários para a efetiva

e imediata prestação dos serviços, sem prejuízo do repasse dos valores da

cessão e do rateio das despesas;

 5.2.1. No prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contado do início

da prestação dos serviços, a Cessionária deverá apresentar lista dos

equipamentos e materiais que serão disponibilizados no espaço, bem

como dos empregados que atuarão no local.

 6. DOS DEVERES DO CEDENTE

 6.1. Obrigar-se-á o Poder Judiciário do Estado de Goiás a conceder, à

Contratada  a  área  estabelecida  pelo  prazo  de  12  (doze)  meses,  nas

seguintes condições:

 6.1.1. Facilitar à Cessionária sua instalação na área;

 6.1.2. Fornecer energia elétrica, água e condições ambientais para o

normal funcionamento das atividades inerentes ao contrato;
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 6.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que

venham a ser solicitados pelo representante da Cessionária;

 6.1.4. Comunicar  oficialmente  à  Cessionária  quaisquer  falhas

verificadas no cumprimento das condições firmadas;

 6.1.5. Exercer a fiscalização da contratação;

 6.1.6. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

 6.1.7. Extinguir  a  concessão  nos  casos  previstos  em lei,  na  forma

prevista no contrato;

 6.1.8. Zelar pela boa qualidade dos serviços realizados pela empresa

contratada,  receber,  apurar  e  dentro  das  possibilidades  solucionar

reclamações dos usuários, cientificando a empresa contratada, em até

30 (trinta) dias, das providências a serem tomadas.

 6.1.9. Caso entenda conveniente, realizar pesquisa de satisfação dos

usuários da lanchonete, preferencialmente por meio de preenchimento

de questionário a ser disponibilizado no sítio eletrônico deste Tribunal

(modelo no Anexo II deste Instrumento), na periodicidade que conclua

ser  pertinente,  com o fim de,  posteriormente,  notificar  a  Cessionária

para proceder as melhorias necessárias;

 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

 7.1. São obrigações da Cessionária:

 7.1.1. Obter  e  manter  válidas  todas  as  autorizações  e  licenças

concedidas pelo poder público para o exercício da respectiva atividade;

 7.1.2. Observar  o  Regulamento  Técnico  de  Boas  Práticas  para

Serviços de Alimentação, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância

Sanitária –  ANVISA, dispostos na Resolução RDC n° 216,  de 15 de

setembro de 2004 e demais normas da Legislação Federal, Estadual ou
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Municipal referentes a requisitos higiênico-sanitários obrigatórios para a

prestação de serviços de alimentação;

 7.1.3. Executar  modificações  nas  instalações  físicas,  após  a

autorização formal do Contratante;

 7.1.4. Prestar os serviços de lanchonete, conforme detalhado neste

Termo,  observando  rigorosamente  todas  as  exigências  de  horários,

instalações,  equipamentos,  manutenção,  utilização  e  serviços,  bem

como  quanto  ao  armazenamento,  preparo,  manutenção,

acondicionamento,  transporte  e  distribuição  dos  alimentos,  além  do

estipulado  em  sua  proposta,  ficando  a  Cessionária  sujeita  às

penalidades  estabelecidas  neste  Termo,  no  caso  inadimplemento  de

suas obrigações;

 7.1.5. Explorar  apenas  as  atividades  previstas  neste  Termo  de

Referência;

 7.1.6. Restringir  o  acesso  ao  espaço  interno  do  local  cedido  aos

empregados da Cessionária, não se responsabilizando este Tribunal por

danos causados às instalações e aos equipamentos da Cessionária; 

 7.1.7. Conservar as instalações físicas das áreas cedidas;

 7.1.8. Manter, por seus próprios meios, as áreas e instalações dentro

dos padrões de higiene, limpeza e organização;

 7.1.9. Responder pela manutenção das instalações e equipamentos

que se encontram na lanchonete,  inclusive efetuando, diariamente,  a

higienização,  limpeza  e  conservação  do  piso,  das  paredes,  dos

mobiliários, dos equipamentos e dos utensílios;

 7.1.10. Realizar obras de adequação do espaço físico somente com a

expressa anuência do Tribunal;

 7.1.11. Fornecer  bens  ou  utensílios  necessários  ao  pleno

funcionamento de sua atividade;
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 7.1.12. Identificar todos os equipamentos de sua propriedade;

 7.1.13. Observar o horário de trabalho estabelecido pelo Tribunal e em

conformidade com as leis trabalhistas;

 7.1.14. Cuidar da disciplina e a apresentação pessoal dos empregados;

 7.1.15. Manter  os  seus  empregados  devidamente  identificados  por

crachá e uniforme;

 7.1.16. Administrar  todo  e  qualquer  assunto  relativo  aos  seus

empregados;

 7.1.17. Comunicar,  por  escrito,  ao  Fiscal  do  Contrato,  todas  as

anormalidades  verificadas  na  execução  dos  serviços,  descrevendo

dados  e  circunstâncias  julgadas  necessárias  ao  esclarecimento  dos

fatos;

 7.1.18. Sujeitar-se às orientações de fiscalização do Fiscal do Contrato,

prestando  os  esclarecimentos  solicitados,  inclusive  a  respeito  de

possíveis reclamações;

 7.1.19. Remover diariamente o lixo, em sacos plásticos apropriados e

resistentes, e depositá-lo em local indicado pelo Cedente;

 7.1.20. Responder pelos danos causados diretamente à Administração

ou aos bens do Cedente, ou ainda a terceiros, durante a execução dos

serviços objeto do Termo de Cessão;

 7.1.21. Orientar seus empregados quanto ao não desperdício de água

e de energia elétrica;

 7.1.22. Privilegiar o uso de produtos não descartáveis, em observância

ao disposto na Resolução 102, do CSJT, de 25.5.2012;

 7.1.23. Observar  a  coleta  seletiva,  em  observância  ao  Decreto  n°

5.940/2006;

 7.1.24. Observar, na limpeza do espaço destinado à cessão de uso, a

não utilização  de  produtos  que  contenham substâncias  agressivas  à
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camada de ozônio na atmosfera, conforme Resolução CONAMA Nº 267

de 14 de setembro de 2000;

 7.1.25. Manter,  durante  a  vigência  da  cessão,  as  condições  de

habilitação e de qualificação exigidas na licitação, especialmente quanto

à regularidade fiscal  e  trabalhista,  devendo comunicar  ao Cedente a

superveniência  de  fato  impeditivo  da  manutenção dessas condições,

sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas neste Termo de

Referência;

 7.1.26. Informar  o  TJGO  a  ocorrência  de  alteração  de  endereço  e

telefone.  Caso  a  empresa  não  informe,  será  considerada  válida  a

notificação encaminhada ao último endereço constante dos autos, e, e

em eventual  devolução de correspondência,  a fluência do prazo terá

início a partir do dia útil subsequente à devolução;

 7.1.27. Com o intuito de facilitar o acesso e também para agilizar os

procedimentos, faculta-se à Cessionária a possibilidade de apresentar

as alterações com a utilização de meio eletrônico, por intermédio de e-

mail,  exclusivamente  ao  endereço  a  ser  fornecido  pelo  fiscal  do

contrato;

 7.1.28. Restituir o espaço físico cedido em perfeitas condições de uso,

com as benfeitorias realizadas, sem direito a indenização;

 7.1.29. Devolver o espaço físico nas mesmas condições que receber,

inclusive,  restabelecendo  o  projeto  inicial,  em  caso  de  ocorridas

modificações no mesmo.

 7.1.30. Considerar  e  adotar  as  melhorias  porventura  apontadas  na

pesquisa de satisfação indicada no item 6.1.9;

 8. DA SUBCONTRATAÇÃO

 8.1. É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.
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 9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em

outra  pessoa  jurídica,  desde  que  sejam observados  pela  nova  pessoa

jurídica  todos os  requisitos  de habilitação exigidos na licitação original,

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da

Administração à continuidade do contrato.

 10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 10.1. Nos  termos  do  art.  67  Lei  nº  8.666,  de  1993,  será  designado

representante  para  acompanhar  e  fiscalizar  a  prestação  do  serviço,

anotando em registro  próprio  todas as  ocorrências  relacionadas com a

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas

ou defeitos observados;

 10.1.1. GESTOR DO CONTRATO: Diretora Administrativa;

 10.1.2. FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO: Diretor da Divisão de

Gestão de Contratos e Convênios;

 10.2. A fiscalização  de  que  trata  este  item  não  exclui  nem  reduz  a

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições  técnicas  ou  vícios

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

 10.3. O  gestor  do  contrato  anotará  em  registro  próprio  todas  as

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês

e  ano,  bem como  o  nome  dos  funcionários  eventualmente  envolvidos,

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
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observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para as providências cabíveis.

 11. DAS CONDIÇÕES DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELO USO DA

ÁREA

 11.1. O encargo de ocupação terá valor mensal e vencimento no último

dia de cada mês, conforme dispõe art. 1º do Decreto 1119/2013;

 11.2. O valor do encargo deverá ser recolhido, mensalmente, até o dia

15 (quinze) do mês subsequente ao vencido, em moeda corrente nacional,

por intermédio de GRS, a ser emitida pela Cessionária por meio do sítio

eletrônico:  https://www.tjgo.jus.br/index.php/outras-guias/grs-de-ocupacao-

das-dependencias-nos-imoveis-do-tjgo;

 11.2.1. As dúvidas quando da geração da GRS deverão ser retiradas

na Diretoria Financeira do TJGO;

 11.3. O Cessionário deverá encaminhar o comprovante de recolhimento

do encargo de ocupação ao Tribunal de Justiça até 5 (cinco) dias após o

pagamento, por intermédio do respectivo Gestor (art. 3º, §1º, do Decreto

1119/2013);

 11.4. O não pagamento do encargo de ocupação na data do vencimento

acarretará multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de

atraso, limitada a 2% (dois por cento) e juros de mora calculados com base

na taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do Banco

Central do Brasil (art. 3º, §2º, do Decreto 1119/2013);

 11.5. O valor mensal do encargo de ocupação será reajustado 12 (doze)

meses após a assinatura do respectivo termo de cessão, de acordo com a

variação do IGP-M, nos termos do §6º do art. 2º do Decreto 1119/2013;

Rua 19, Qd. A8, Lt. 6, Setor Oeste, Anexo I Tribunal de Justiça, 2º Andar, Goiânia – Goiás
Contato: (62) 3236-2417 termodereferencia@tjgo.jus.br

Nº Processo PROAD: 201907000178859

Assinado digitalmente por: JOELMA JAPIASSU DUARTE, ASSISTENTE JURÍDICO, em 19/05/2020 às 15:28.
Para validar este documento informe o código 311766503552 no endereço https://proad.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

mailto:termodereferencia@tjgo.jus.br


Diretoria Administrativa – Assessoria de Padronização de Termos de Referência

 12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 12.1. Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato,  a  administração

poderá,  garantida  a  defesa  prévia,  aplicar  à  contratada,  segundo  a

extensão da falta cometida, as seguintes penalidades:

 12.1.1. Advertência;

 12.1.2. Multa;

 12.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito

Federal e Municípios;

 12.1.4. Descredenciamento  do  sistema  de  cadastramento  de

fornecedores.

 12.2. O  Tribunal  de  Justiça,  na  quantificação  da  pena  de  multa,

observará o seguinte:

 12.2.1. 10% (dez por  cento)  sobre  o valor  do  contrato,  em caso de

descumprimento  total  da  obrigação,  inclusive  no  caso  de  recusa  do

adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da

data de sua convocação;

 12.2.2. até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo dia

de  atraso,  sobre  o  valor  da  parte  do  fornecimento  ou  serviço  não

realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não

cumprido;

 12.2.3. até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da parte do

fornecimento e/ou do serviço não realizado, ou sobre a parte da etapa

do cronograma físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao

trigésimo.

 12.2.4. 10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  inadimplente  do

contrato/saldo remanescente do contrato, em caso de descumprimento

parcial da obrigação.
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 12.3. Sem prejuízo  das multas  aplicadas,  poderá  a Administração,  ao

seu  interesse,  rescindir  o  contrato  em  caso  de  atraso  superior  ao

sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial ou integral do objeto ou etapa

do cronograma físico da obra não cumprido, se for o caso.

 12.4. As  multas  serão  descontadas  de  qualquer  crédito  da  empresa

contratada.  Na inexistência de créditos que respondam pelas multas,  a

contratada  deverá  recolhê-las  nos  prazos  que  o  Tribunal  de  Justiça

determinar ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

 12.5. A penalidade de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente

com as demais sanções, e a sua cobrança, não isentará a obrigação de

indenizar eventuais perdas e danos.

 12.6. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal

e Municípios será graduado pelos seguintes prazos:

 12.6.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

 a. Aplicação de duas penas de advertência,  no prazo de 12

(doze) meses, sem que o CONTRATADO tenha adotado as medidas

corretivas no prazo determinado pela Administração;

 b. Alteração  da  quantidade  ou  qualidade  da

mercadoria/materiais fornecidos;

 12.6.2. 12  (doze)  meses,  no  caso  de  retardamento  imotivado  da

execução do objeto, do serviço, de suas parcelas ou do fornecimento de

bens.

 12.6.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

 a. Entregar  como  verdadeira  mercadoria  falsificada,

adulterada, deteriorada ou danificada;

 b. Paralisação  de  serviço  ou  do  fornecimento  de  bens  sem

justa fundamentação e prévia comunicação à Administração;
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 c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no

âmbito da administração estadual;

 d. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso,

fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo;

 e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do

contrato no prazo estabelecido, sem justa causa.

 12.6.4. O fornecedor que, convocado 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,  será  aplicada  penalidade  de  impedimento  de  licitar  e

contratar com a União, os Estados, o Distrito Federal ou Municípios, por

prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do 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.

 12.7. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais

previstas,  poderá  ser  rescindido  unilateralmente,  por  ato  formal  da

Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da

Lei nº 8.666/93.

Lillian Ferreira Leal de Moraes Couto
Assessora de Padronização de Termos de Referência

Tatiana Rodrigues Ferreira
Diretora Administrativa
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ANEXO I – 
ÁREAS  E  LAYOUT
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ANEXO II – Sugestão de Formulário para Pesquisa de Satisfação

FORMULÁRIO INDIVIDUAL DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO

CONTRATO: Nº 
DATA:

Julgue os seguintes aspectos da Lanchonete de acordo com sua satisfação.

Marque o número correspondente, sendo:

1- Muito Insatisfeito
2- Insatisfeito
3- Neutro
4- Satisfeito
5- Muito Satisfeito
NSA- “Não se aplica”, pois não posso julgar por nunca ter observado / experimentado.

ITENS DE AVALIAÇÃO
NOTAS

1 2 3 4 5 NSA

1 Sabor dos lanches salgados

2 Apresentação dos lanches salgados

3 Sabor dos lanches doces

4 Apresentação dos lanches doces

5 Variedade dos alimentos servidos

6 Higiene dos alimentos servidos

7 Qualidade das bebidas

8 Variedade das bebidas

9 Organização do ambiente

10 Limpeza do ambiente

11 Conforto e decoração do ambiente

12 Clareza na descrição do cardápio

13 Preço dos produtos

14 Horário de Funcionamento

15 Atendimento dos funcionários

16
Agilidade na entrega dos pedidos feitos pelo 
telefone

17 Nível geral de satisfação

Sugestão, críticas ou elogios:
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