
 

1 

 

                                                                              

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 SESI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021- SESI-DR/TO 

Regido pelo REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESI, bem como 
pelas normas e condições estabelecidas neste Edital. 

Objeto: 

Locação de espaço físico para exploração de serviço de 
lanchonete/cantina, por pessoa jurídica do ramo, nas dependências da 
Escola SESI de Araguaína, com área total de 24,00 m² (vinte e quatro 
metros quadrados), situado na Rua Dom Emanuel, nº 1.347, Bairro 
Senador, na cidade de Araguaína-TO, conforme condições constantes 
neste Edital e seus anexos. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E  
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Data: 14/05/2021 Horário: 9h (horário Local) 

Local: 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO, situado na Rua Dom 
Emanuel, nº 1.347, Bairro Senador, na cidade de Araguaína-TO, CEP: 
77.813-520. 

Observação: 

Em combate a pandemia do Coronavírus, será obrigatório o uso de 
máscara para a participação da sessão pública de licitação. Cada 
participante deverá trazer sua própria máscara. Caso o representante 
apresente coriza, febre, gripe, tosse, dificuldade para respirar, dor 
muscular, fadiga ou outros sintomas da COVID 19, não poderá participar 
da sessão pública. O SESI-TO solicita aos fornecedores que 
encaminhem apenas um representante para a reunião, de forma a evitar 
aglomerações. SERÁ ACEITO ENVELOPE VIA POSTAL. 
 

Endereço 
para retirada 

do Edital: 

O edital completo deverá ser retirado no site www.sesi-to.com.br. Mais 
informações através do e-mail cpl@sistemafieto.com.br, ou na sede do 
SESI-DR/TO, de segunda a sexta-feira nos horários das 08h às 12h e das 
14h às 18h, fones (63) 3229 5742. 

 
 
 
 

Pregoeira: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Pregoeira  

 

http://www.sesi-to.com.br/
mailto:cpl@sistemafieto.com.br
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 SESI-DR/TO 

Modalidade: Pregão Presencial 

Tipo de licitação: Maior Preço 

Data da realização: 14/05/2021 
 

Horário: 09h (horário local) 

Local: Escola SESI - situada na Rua Dom Emanuel, nº 1.347, Bairro Senador, na cidade 
de Araguaína-TO, CEP: 77.813-520. 

 
1. DO PREÂMBULO 

 
1.1. O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, torna público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MAIOR PREÇO, em sessão 
pública no endereço: Rua Dom Emanuel, nº 1.347, Bairro Senador, na cidade de Araguaína-
TO, CEP: 77.813-520, às 09h do dia 14 de maio de 2021, regida pelo Regulamento de 
Licitações e Contratos do SESI, e pelas condições estabelecidas no presente edital e seus 
anexos. 

 
1.2. Solicitações de esclarecimentos quanto aos termos deste Edital deverão ser 
encaminhadas até às 18h00 (dezoito horas) do dia 11 de maio de 2021, através de 
correspondência em papel timbrado da empresa pretensamente licitante, dirigida à Comissão 
Permanente de Licitação (CPL), na sede do SESI-DR/TO ou pelo e-mail: 
cpl@sistemafieto.com.br. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1. O objeto da presente licitação é a locação de espaço físico para exploração de serviço 
de lanchonete/cantina, por pessoa jurídica no ramo, nas dependências da Escola SESI de 
Araguaína, com área total de 24,00 m² (vinte e quatro metros quadrados), conforme descrição 
constante do Anexo I – Termo de Referência deste edital. 
 
2.2.    Este edital é composto dos seguintes anexos: 
2.2.1. Termo de Referência - Anexo I; 
2.2.2. Termo de Vistoria – Anexo II; 
2.2.3. Declaração de Pleno Conhecimento – Anexo III; 
2.2.4. Laudo de Vistoria do Imóvel – Anexo IV; 
2.2.5. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e Inexistência de Menores - ANEXO V; 
2.2.6. Declaração de Parentesco – Anexo VI; 
2.2.7. Minuta de Contrato – Anexo VII; 
2.2.8. Modelo de Proposta de Preço – Anexo VIII. 
   
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

                                       
3.1. Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 
licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos. 
 
3.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que:  
 
3.2.1. Apresente-se na forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.  

mailto:cpl@sistemafieto.com.br
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3.2.2. Pessoa Jurídica impedida de licitar ou de contratar com o SESI, enquanto perdurarem 
os motivos da punição. 
 
3.2.3. Vencedora em licitação anterior que esteja em atraso na entrega, total ou parcial, do 
objeto que lhe foi adjudicado, bem como aquela que, adjudicada nos últimos dois anos, não 
tenha cumprido o contrato, independente de qualquer modalidade de aquisição/contratação 
ou que esteja suspensa do direito de contratar com o SESI. 
 
3.2.4. Que tenham participação seja a que título for, de dirigentes ou empregados do SESI. 
  
3.2.5. Pessoas jurídicas que se encontrem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação. 
  
3.2.6. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
  
3.2.7. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 
deste Pregão; 
 
3.2.8. Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do 
artigo 46 da Lei nº 8.443/1992. 
 

4.  DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
4.1. Deverão ser entregues os seguintes envelopes a Comissão de Licitação: Envelope 01 – 
Proposta Comercial; Envelope 02 – Documentação. Os envelopes “Proposta Comercial” e 
“Documentação” deverão ser indevassáveis, fechados e entregues a Pregoeira, na sessão 
pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 

 

Ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – CPL 
Local: Rua Dom Emanuel, nº 1.347, Bairro Senador, na cidade de Araguaína-TO, CEP: 
77.813-520. 
Abertura: 14/05/2021 
Processo Licitatório nº 001/2021 
Horário: 09h 
Razão Social da Licitante:.................................................................. 
CNPJ da Licitante:.............................................................................. 

 
 
4.2. O Serviço Social da Indústria – SESI-DR-TO, não se responsabilizará por envelopes de 
“Proposta Comercial” e “Documentação” que não sejam entregues a Pregoeira designada, no 
local, data e horário definidos no item 4.1.  

 
4.3. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos 
envelopes referentes a esta licitação se dará no primeiro dia útil subsequente de 
funcionamento do Serviço Social da Indústria – SESI-DR/TO. 

     
5. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS – ENVELOPE 01 

 
5.1. Os envelopes de propostas comerciais indicarão ainda em sua parte externa e frontal os 
seguintes dizeres:  
 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL 

Ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – CPL 
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Local: Rua Dom Emanuel, nº 1.347, Bairro Senador, na cidade de 
Araguaína-TO, CEP: 77.813-520. 
Abertura: 14/05/2021 
Processo Licitatório nº 001/2021 
Horário: 09h 
Razão Social da Licitante:................................. 
CNPJ da Licitante:............................................. 

 
5.2. A proposta comercial deverá ser redigida no idioma português, datilografada ou emitida 
através de editor de texto eletrônico, em uma via, sem emendas, borrões, rasuras, entrelinhas, 
salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, 
prejuízo ao Serviço Social da Indústria – SESI-DR/TO ou não impedirem a exata compreensão 
de seu conteúdo, sendo a última página assinada pelo representante legal da empresa, e 
deverão conter:  

 
5.2.1. Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail da empresa proponente; 
 
5.2.2. Número deste instrumento convocatório; 
 
5.2.3. Proposta de preço com valor fixo mensal e anual, expresso em moeda nacional, em 
algarismo e por extenso constando apenas 02 casas decimais após a vírgula, impressa em 
papel A4 com a assinatura do responsável pela empresa; 

 
5.2.4. Declaração expressa de que os preços incluem todos os custos e despesas 
necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação, sob pena de 
desclassificação; 

 
5.2.5. Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data marcada 
para a abertura da sessão; 
 
5.2.5.1. Caso a licitante não informe a validade da proposta, será considerado que foi 
estabelecido o prazo de validade exigida neste Edital; 

 
5.2.6. Indicação e descrição detalhada do serviço, em conformidade com os requisitos, 
especificações e condições estipuladas neste Edital.  
 
5.3. Os preços deverão ser propostos considerando que as despesas de água, energia 
e IPTU serão de responsabilidade do LOCADOR. 
 
5.4. A licitante antes de apresentar sua proposta, deverá consultar detidamente às 
especificações do objeto constante no Anexo I de modo a não incorrer em avaliações 
incompletas, erros e omissões que jamais poderão ser alegadas por motivar eventuais 
pretensões de redução de valores ou desistência. 
 
5.5. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preço ou alterações nas 
condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equívocos ou 
omissões ocorridas nas cotações de preços serão de inteira responsabilidade do proponente, 
não cabendo, no caso de consequente desclassificação decorrente de erro para mais, 
qualquer reclamação, nem tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se da prestação 
do fornecimento do objeto da presente licitação.  
 
5.6. A falta de data, declaração ref. o subitem 5.2.4, assinatura e/ou rubrica na proposta de 
preço poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos 
envelopes, desde que ele tenha sido devidamente credenciado. 
 
6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02 
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6.1. Os envelopes documentação indicarão ainda em sua parte externa e frontal os seguintes 
dizeres:  
 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO 
A/C: Comissão Permanente de Licitação – CPL 
Local: Rua Dom Emanuel, nº 1.347, Bairro Senador, na cidade de 
Araguaína-TO, CEP: 77.813-520. 
Abertura: 14/05/2021 
Processo Licitatório nº 001/2021 
Horário: 09h 
Razão Social da Licitante:................................. 
CNPJ da Licitante:............................................. 

 
6.2. As licitantes deverão juntar ao envelope II, os documentos solicitados a seguir, 
observando-se os seguintes aspectos: 
 
I - Estar vigentes, sendo que aqueles nos quais a validade não estiver expressa pelos órgãos 
emitentes deverão ser apresentados com data de expedição não superior a 60 (sessenta) 
dias; 
 
II - Ser entregues em original ou cópia autenticada por cartório competente; 
 
III - Os documentos quando obtidos pela internet, serão considerados válidos, cabendo, 
entretanto, ao Colegiado Julgador, proceder à devida consulta nos respectivos endereços 
eletrônicos a fim de ratificar os documentos apresentados; 
 
IV- Os documentos de habilitação ficarão anexados ao processo de licitação, sendo vedada 
sua retirada ou substituição; 
 
V - A CPL não exigirá, na fase de habilitação, nova cópia de documentos que tenham sido 
necessários e devidamente apresentados no momento do credenciamento; 
 
VI - Somente serão aceitos os documentos em perfeitas condições de legibilidade. 
 
6.2.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
6.2.1.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com todas as suas respectivas 
alterações ou Consolidado, devidamente registrado. Em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores, bem como de todas as suas alterações ou da consolidação 
respectiva. 
 
6.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
6.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas, por meio da 
apresentação do Cartão do CGC/CNPJ; 

 
6.2.2.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
licitante, na forma da lei;  

 
6.2.2.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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6.2.2.4. Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
inclusive de Contribuições Previdenciárias - INSS, sendo válido simples cópia reprográfica de 
consulta na Internet, obtida no endereço www.receita.fazenda.gov.br que comprove a 
inexistência de débito; 
 
6.2.2.5. Prova de Regularidade com o FGTS, através do Certificado de Regularidade do FGTS 
expedido pela Caixa Econômica Federal, sendo válido simples cópia reprográfica de consulta 
na Internet no endereço www.caixa.gov.br, que prove a inexistência de débito, seja Negativa 
ou Positiva com Efeitos de Negativa, desde que sob o abrigo do art. 206 do Código Tributário 
Nacional. 
 

6.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, dentro do 
prazo de validade. 
 
6.2.3. DECLARAÇÕES 
 
6.2.3.1. Declaração em papel timbrado da licitante de Inexistência de Fato Impeditivo e 
Inexistência de Menores, nos termos do Anexo V deste edital de licitação. 
 
6.2.3.2. Apresentar Termo de Vistoria conforme modelo do Anexo II ou Declaração de Pleno 
Conhecimento – conforme modelo do Anexo III, devidamente preenchido e assinado pelo 
Representante Legal da licitante. 
 
6.2.3.3. Declaração de Parentesco, conforme modelo do Anexo VI. 
                           
6.2.4. QUALIFICAÇÃO E ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
6.2.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 

 
6.2.5. DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.2.5.1. Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado do emitente que 
comprove ter a licitante fornecido de maneira satisfatória, objeto compatível com o desta 
licitação, em original ou cópia autenticada. O atestado deverá ser datado, assinado e 
deverá conter informações que permitam a identificação correta do emitente e do 
fornecedor/locatária, tais como: 
 

a) Nome, CNPJ e endereço do emitente do atestado; 
b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e 
c) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). 

 
7. DO CREDENCIAMENTO 

 
7.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar-se, através de um 
representante legal mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou 
particular, em original ou cópia autenticada por cartório, atribuindo-lhe poderes para formular 
lances de preços e praticar todos os demais atos relativos ao certame, fora dos envelopes. 
 
7.1.1. Quando apresentada procuração particular, esta deverá ser com reconhecimento de 
firma em cartório, deverá ser anexada cópia do estatuto ou contrato social em cópia 
autenticada. 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
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7.1.2. Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser 
apresentado cópia autenticada por cartório do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações. 
 
7.1.3. Todos os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou de 
documento consolidado. 
 
7.1.4. No ato do credenciamento, o representante legal deverá apresentar a Comissão de 
Licitação documento de identificação com foto. 
 
7.2. Em se tratando de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a 
comprovação desta condição, será efetuada mediante a apresentação de Certidão expedida 
pela Junta Comercial, emitida no ano em vigência, sob pena de não aplicação dos efeitos da 
Lei Complementar nº 123/2006, ou mediante apresentação de Declaração de enquadramento 
como ME/EPP, com data atual, declarando que desejam usufruir dos benefícios previstos na 
lei, fora dos envelopes. 
 
7.2.1. Se a licitante enquadrada como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – 
EPP, não credenciar representante legal, mas quiser usufruir do tratamento diferenciado nos 
termos da Lei Complementar nº 123/2006, relativo a regularidade fiscal, deverá apresentar 
Certidão ou Declaração conforme disciplinado no subitem 7.2, fora dos envelopes.  
 
7.3. A ausência de representante devidamente credenciado na sessão pública do pregão 
presencial não excluirá a empresa interessada de participar da licitação, entretanto implicará 
na renúncia: 
 
a) ao direito de formular lances verbais; 
b) ao direito do benefício previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, na 

hipótese de empate ficto, no caso das microempresas e empresas de pequeno porte; e 
c) a manifestar em ata a intenção de recorrer, o que ensejará a decadência de eventual 

direito de recurso. 
 
7.4. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes, a Pregoeira não mais aceitará novos proponentes, dando início ao 
recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação. 
 
7.5. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma 
licitante. 
 
7.6. Fica assegurado às licitantes, mediante juntada dos documentos previstos neste item, a 
indicação ou substituição do seu representante junto ao processo. 
 
7.7. A licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-à que tenha renunciado 
ao direito de oferecer lance e recorrer dos atos da Pregoeira. 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
8.1. Recebidos os envelopes de todos os licitantes, eles serão rubricados no lacre por membro 
da Comissão de Licitação.   

   
8.2. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura do Envelope "I"– Proposta 
de Preço. Os membros da Comissão de Licitação rubricarão todas as folhas da proposta, e 
os representantes credenciados serão convidados a fazerem o mesmo.  
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8.3. Após a verificação das Propostas de Preço (Envelope I) das empresas licitantes, a 
Pregoeira comunicará aos participantes quais serão aquelas que continuarão no processo 
licitatório na fase de lances. 
  
8.4. Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem às 
exigências de apresentação da Proposta de Preço e não apresentarem diferença superior a 
15% (quinze por cento) do Maior Preço proposto.  
  
8.5. Quando não forem classificadas no mínimo 03 (três) propostas na forma definida no item 
anterior, serão classificadas, sempre que atenderem as demais condições definidas neste 
instrumento convocatório, a de Maior Preço e as 02 (duas) melhores propostas subsequentes. 
  
8.6. A classificação de apenas 02 (duas) Propostas de Preço não inviabilizará a realização da 
fase de lances verbais. 
 
8.7. As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 8.4 e 8.5, não integrarem a 
lista de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas automaticamente 
desclassificadas do certame. 
  
8.8. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração 
à própria Comissão de Licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado de 
imediato, oralmente ou por escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 
  
8.9. A CPL analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, 
para tanto, suspender a sessão pública. 
  
8.10. Da decisão da CPL relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 
  
8.11. Após a classificação das propostas, terá início a fase de apresentação de lances 
verbais. 
  
8.12. A Pregoeira realizará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta de menor 
preço classificada a fazer o seu lance, e, em seguida, os demais classificados na ordem 
crescente de preço. 
  
8.13. Havendo lance, a Pregoeira realizará uma nova rodada, começando pelo autor da última 
proposta de menor preço, e assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja 
mais lance e se obtenha, em definitivo, a proposta de maior preço. 
  
8.14. Só serão considerados os lances superiores ao último maior preço obtido. 
 
8.15. A licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedida de participar de 
nova rodada, caso ela ocorra. 
  
8.16. Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas 
escritas de preço classificadas para esta fase. 
  
8.17. Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que atender as 
condições do edital e apresentar o maior preço.   
  
8.18. Ocorrendo lances verbais, a licitante vencedora deverá apresentar, em até 02 
(dois) dias úteis seguintes à sessão que declarou a empresa vencedora, a Proposta de 
Preço Definitiva. 
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8.19. Após a classificação da Proposta de Preço, a CPL procederá à abertura dos 
Documentos de Habilitação (Envelope II) exclusivamente da licitante classificada como 
primeira colocada. 
  
8.20. Se entender necessário, a CPL poderá suspender a sessão para exame dos 
documentos de habilitação, sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em Ata própria e 
divulgada às licitantes participantes diretamente, ou por publicação numa das formas 
previstas no § 1º do art. 5º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, ou ainda por 
qualquer outro meio formal.  
  
8.21. Após esta divulgação todas as licitantes participantes do certame serão consideradas 
intimadas da decisão, iniciando-se a partir desta data o prazo recursal. 
  
8.22. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, a Pregoeira realizará 
negociação com as licitantes classificadas remanescentes e proceder-se-á à abertura do 
envelope de habilitação da licitante classificada em segundo lugar. Caso não ocorra a 
habilitação da licitante classificada em segundo lugar, a CPL prosseguirá na abertura do 
Envelope "II" das classificadas seguintes, observando o mesmo procedimento deste item. 
 
9. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE 

 
9.1. Encerrada a etapa de lances, classificando-se em primeiro lugar empresa de grande ou 
médio porte, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
conforme segue: 

 
9.1.1. Identificar-se-ão as propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno 
porte que se encontrem até 5% (cinco por cento) inferior a primeira classificada. 

 
9.1.2.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, enquadrada no 
subitem 9.1.1 e que declarou que deseja usufruir o direito de preferência, poderá apresentar 
proposta de preço superior àquela classificada em primeiro lugar, no prazo de 05 (cinco) 
minutos após convocada para apresentar sua proposta, situação em que passará à condição 
de primeira colocada. 

 
9.1.3. No caso de empate dos valores apresentados pelas microempresas e/ou empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § 2º do artigo 44 da Lei 
Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
9.1.4. Na hipótese da não contratação nos termos do disposto no Artigo 45 da Lei 
Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 

 
9.1.5. O disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando 
após a fase de lances a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
 
9.1.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e 
empresas de pequeno porte terão prazo, quando solicitado, de 05 (cinco) dias úteis, após 
declarada vencedora, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

 
9.1.7. O benefício do subitem 9.1.6, não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno 
porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.  
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9.1.8. A empresa que desejar usufruir do prazo previsto no §1º, art. 43 da Lei Complementar 
nº 123/06 para regularização da documentação fiscal, deverá manifestar o interesse a 
Pregoeira no momento da sessão. 

 
9.1.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará inabilitação da 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 
 
10. DO JULGAMENTO 

 
10.1. Para o efeito do julgamento das propostas levar-se-á em conta o interesse do Serviço 
Social da Indústria – SESI-DR/TO, e o MAIOR PREÇO.  
 
11. DOS RECURSOS 

 
11.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital em até 02 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para recebimento das propostas. 
 
11.2. Os recursos contra as fases de julgamento das propostas de preços e dos documentos 
de habilitação somente serão aceitos em um único momento, ou seja, na divulgação do 
resultado final do certame, dirigido a CPL, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar 
da intimação da decisão, pela licitante que se julgar prejudicada. 
 
11.3. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação da interposição do recurso. 
 
11.4. Impugnado ou não o recurso, a CPL o apreciará, podendo, se necessário, realizar 
instrução complementar e encaminhará o processo à autoridade superior para julgamento. 
 
11.5. Os recursos interpostos serão julgados pela autoridade competente, cujo resultado será 
comunicado formalmente a todas as licitantes. 
 
11.6. Os recursos obrigatoriamente deverão ser protocolados junto ao Departamento de 
Licitações do SESI-TO, até às 18 horas (horário local). 
 
11.7. A licitante que ingressar com recurso meramente protelatório, com o intuito de retardar 
o procedimento licitatório, ficará sujeita às penalidades previstas em lei, bem como à pena de 
suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o SESI-DR/TO pelo prazo de 02 
(dois) anos. 
 
11.8. Não serão reconhecidas(os) as(os) impugnações/recursos cuja petição tenha sido 
apresentada fora do prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no 
processo para responder pela empresa. 
 
11.8.1. Também não serão reconhecidas as petições que tenham sido encaminhadas 
por E-mail. 
 
11.9. É facultado a qualquer licitante, formular impugnações ou protestos, por escrito, 
devidamente registrados na ata dos trabalhos, em relação a qualquer dos demais licitantes, 
ou ao transcurso da licitação. Entretanto, qualquer conduta caracterizada como prejudicial ao 
bom andamento do certame licitatório, poderá ser considerada como incursa no preceito do 
artigo 335, do Código Penal, objetivando responsabilizar aquela licitante que assim der causa 
a tal. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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12.1. Inexistindo manifestação recursal, será adjudicado o objeto da licitação a licitante 
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela autoridade superior. 

 
12.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará 
e homologará o procedimento licitatório. 

 
13. DAS PENALIDADES 

 
13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o SESI - DR /TO poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao LOCATÁRIO as seguintes sanções: 

 
a) Multa; 
b) Rescisão Contratual; 
c) Suspensão do direito de licitar com o SESI por período de até 02 (dois) anos.  

 
13.2. O não pagamento do aluguel em seus respectivos vencimentos, obrigará o LOCATÁRIO 
ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 0,03% ao dia, incidentes 
sobre o valor devido corrigido monetariamente, “pro rata” pelos dias de atraso, sem prejuízo 
de quaisquer outros direitos do LOCADOR. Nesse caso, o locatário será notificado a recolher 
toda a importância devida ao locador, no prazo máximo de 10(dez) dias, contado da data do 
recebimento, pelo Locatário, do comunicado formal (notificação) de aplicação da penalidade, 
sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis ou cobradas judicialmente. Depois de 
vencido o segundo mês sem o pagamento dos aluguéis, restará caracterizado o 
descumprimento total da obrigação, sendo que o SESI terá direito de recusar a 
execução/prestação dos serviços contratados, de acordo com sua conveniência e 
oportunidade, notificando o locatário sobre a perda do interesse na manutenção da 
contratação e determinando a desocupação do imóvel em até 30 (trinta) dias, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, ficando desde já o 
Locador autorizado a tomar posse do imóvel independente de qualquer procedimento 
judicial, caso o locatário não desocupe o imóvel depois de transcorrido o prazo que lhe 
foi concedido. 
 
13.3. Caso o Locatário pratique desvio de finalidade referente às condições estabelecidas 
contratualmente, bem como não atender às condições de higiene, armazenamento e 
acondicionamento dos alimentos conforme aqui exigido, ficará obrigado ao pagamento de 
multa equivalente ao valor de 03 (três) aluguéis vigentes à época da infração. Referida 
penalidade sempre será devida por inteiro, independentemente do prazo decorrido da 
locação. Nesse caso, o Locatário será notificado a regularizar a situação de imediato (em até 
1 dia), em se tratando de desvio de finalidade, e em até 5 (cinco) dias, em se tratando do 
não atendimento das condições de higiene, armazenamento e acondicionamento dos 
alimentos contados da data do recebimento, pelo Locatário do comunicado formal da 
notificação. O Locatário ainda será notificado a recolher toda a importância devida ao Locador, 
no prazo máximo de 10(dez) dias, contado da data do recebimento, pelo Locatário, do 
comunicado formal (notificação) de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis ou cobradas judicialmente.  
 
13.4. Referidas infrações citadas no item 13.3. caracterizam o descumprimento total da 
obrigação, sendo que o SESI terá direito de recusar a execução/prestação dos serviços 
contratados, de acordo com sua conveniência e oportunidade, notificando o Locatário sobre 
a perda do interesse na manutenção da contratação e determinando a desocupação do imóvel 
em até 30 (trinta) dias, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 
instrumento, ficando ainda o LOCADOR autorizado a tomar posse do imóvel independente de 
qualquer procedimento judicial, caso o Locatário não desocupe o imóvel depois de 
transcorrido o prazo que lhe foi concedido. 
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13.5. Caso o Locatário venha a infringir qualquer cláusula do contrato, que não implique uma 
multa específica para a hipótese ficará obrigado ao pagamento de penalidade equivalente ao 
valor de 03 (três) alugueis vigentes à época da infração. Referida penalidade sempre será 
devida por inteiro, independentemente do prazo decorrido da locação. 

 
13.6. O atraso no prazo de início e/ou de encerramento da execução/prestação dos serviços 
e o não atendimento das solicitações encaminhadas, no prazo estipulado, implicará, a cada 
ocorrência, multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o 
valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) desse valor. 

 
13.7. Nas hipóteses mencionadas nos subitens 13.5 e 13.6, o LOCATÁRIO será notificada a 
recolher toda a importância devida ao LOCADOR (multa), no prazo máximo de 10(dez) dias, 
contado da data do recebimento, pelo LOCATÁRIO do comunicado formal (notificação) de 
aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis ou cobradas 
judicialmente. Depois de passados 60 (sessenta) dias sem o pagamento da quantia devida, 
restará caracterizado o descumprimento total da obrigação, sendo que o SESI terá direito de 
recusar a execução/prestação dos serviços contratados, de acordo com sua conveniência e 
oportunidade, notificando o locatário sobre a perda do interesse na manutenção da 
contratação e determinando a desocupação do imóvel em até 30 (trinta) dias, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, ficando ainda o Locador autorizado 
a tomar posse do imóvel independente de qualquer procedimento judicial, caso o locatário 
não desocupe o imóvel depois de transcorrido o prazo que lhe foi concedido. 

 
13.8. Ocorrido à rescisão por algum dos motivos retrocitados, o LOCADOR poderá contratar 
o remanescente mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 9º XVII do RLC do SESI, 
observando a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições oferecidas pela 
licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para a execução/prestação dos serviços.  

 
13.9. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do LOCADOR. 

 
13.10. Sempre que não houver prejuízo para o LOCADOR, as penalidades impostas poderão 
ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, ao seu critério.  
 
13.11. A tolerância do Locador para qualquer ato que, em virtude do contrato, deva ser 
praticado ou satisfeito pelo Locatário, não dará a este qualquer direito, nem poderá ser tido 
como alteração ou novação do estabelecido no contrato. 
 
13.12. Caso o LOCATÁRIO descumpra as cláusulas desse instrumento poderá ser suspenso 
o direito de licitar com o SESI-DR/TO por até dois anos. 
 
13.13. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 
defesa para o LOCATÁRIO, na forma da lei. 
 
14. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

 
14.1. A suspensão de participar em licitação e contratar com o SESI, poderão ser também 
aplicadas àqueles que: 

 
14.1.1. Retardarem a execução do Pregão; 

 
14.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com o SESI; 

 
14.1.3. Apresentarem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
 
15. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
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15.1. O SESI-DR/TO, por despacho de seu Superintendente, observadas as razões de 
conveniência e oportunidade devidamente justificadas, poderá anular ou revogar a qualquer 
momento a presente licitação, dando ciência aos interessados, antes da assinatura do 
Contrato ou instrumento equivalente, ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, 
mediante despacho fundamentado. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1. As dúvidas suscitadas serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitação, com 
aplicação das disposições previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, que 
determinará sempre o prosseguimento do Certame quando as questões que tiverem sido 
objeto de esclarecimento não configurarem prejuízo para o SESI e às licitantes. 
 
16.2. Poderá a Comissão Permanente de Licitação no interesse da Administração, durante a 
realização da sessão de abertura, relevar omissões puramente formais, desde que não 
comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação e que possam ser sanadas, no 
prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação, e ainda que não infrinjam o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

 
16.3. É vedado a licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do 
Pregão. 

 
16.4. A LOCATARIA não poderá subcontratar total ou parcialmente o fornecimento, nem 
ceder o contrato.  
 
16.5. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do procedimento 
licitatório, ou ainda, solicitar esclarecimentos adicionais, que deverão ser satisfeitos no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
16.6. É assegurado ao SESI/DR-TO, o direito de revogar e anular a licitação, em qualquer 
fase, conforme artigo 40 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 
 
16.7. Os interessados poderão obter mais informações acerca do presente Edital de Licitação, 
por meio de documento expresso, podendo ser encaminhado pelo E-mail: 
cpl@sistemafieto.com.br ou pelo fone (63) 3229-5742.   
 
 
Palmas-TO., 27 de abril de 2021. 
 
 

 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Pregoeira/Presidente da CPL 

SESI-DR/TO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpl@sistemafieto.com.br
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 
 

01. DO OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a locação de espaço físico, para 
exploração de serviço de lanchonete/cantina (instalação e funcionamento de 
lanchonete/cantina, preparo e venda de produtos alimentícios), por pessoa jurídica do ramo, 
nas dependências da Escola SESI de Araguaína, com área total de 24,00 m² (vinte e quatro 
metros quadrados), situado na Rua Dom Emanuel, nº 1.347, Bairro Senador, na cidade de 
Araguaína-TO. 
 

02. DA JUSTIFICATIVA  
 

2.1. A Unidade Operacional de Educação do SESI – Araguaína, vem passando por diversas 
mudanças que abrangem não somente a estrutura física, como também a melhoria nas 
condições de atendimento aos clientes internos e externos. 
 
2.2. Nesse sentido, a presente contratação se mostra indispensável pela necessidade de 
dotar a Escola SESI Araguaína de um local apropriado e seguro, visando realizar os 
atendimentos relacionados à comercialização de alimentos (lanches de qualidade) e bebidas 
não alcoólicas aos seus usuários (clientes internos e externos) nas dependências da Escola. 

 
2.3. A locação de espaço para a exploração da atividade de lanchonete/cantina atenderá ao 
anseio das pessoas que frequentam a Escola SESI Araguaína, tendo em vista que a Escola 
está situada em um bairro residencial, sem opções de comércio próximas que impossibilitam 
a saída do local para a compra de gêneros de alimentação, seja pela distância ou sejam por 
motivos de segurança, além de motivos pedagógicos onde alunos não tem permissão para 
sair da Escola dentro dos horários de aula.  
 
2.4. Outro motivo que justifica a presente contratação é a falta de colaboradores/profissionais 
do quadro da Escola SESI Araguaína capacitados e com disponibilidade para diariamente 
assumirem os serviços objeto deste termo, bem como pelo fato do referido serviço não 
perfazer a atividade fim do SESI-DR/TO.  
 
2.5. Objetivando fomentar o interesse das empresas na exploração do objeto deste termo, a 
Escola SESI contribuirá para a ampliação do movimento da lanchonete/cantina não 
restringindo a movimentação da mesma apenas à comunidade de estudantes (alunos) da 
Escola SESI Araguaína, isto é, colaboradores e visitantes também poderão usufruir dos 
serviços e produtos comercializados na lanchonete/cantina. 
 
2.6. Ressaltamos que o critério de julgamento será do tipo “Maior Preço ou Maior Aluguel”, no 
intuito de fomentar o interesse das empresas atuantes na exploração do objeto deste termo a 
participar da licitação, ampliando, por consequência, a competitividade das empresas 
licitantes, promovendo assim, uma seleção de interessados com o perfil mais desejado, isto 
é, a melhor proposta à prestação dos serviços objeto deste termo. 
 

03.  DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 
 
3.1 A empresa LOCATÁRIA deverá fornecer os serviços de acordo com as especificações 
contidas neste Termo de Referência. 
 
3.2 Todos os elementos representados neste Termo e seus anexos deverão ser 
considerados para fins de elaboração de proposta financeira. 
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3.3 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções na proposta, não poderão 
constituir pretexto para cobrança de “serviços extras” e/ou alteração na composição do preço 
ofertado. 

 
3.4 Os preços deverão ser propostos considerando-se que as despesas de água, 
energia e IPTU serão de responsabilidade do LOCADOR. 
 

04. DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS  
 
4.1. Destaca-se que o valor mínimo mensal e anual foi calculado com base em Laudo de 
Avaliação Imobiliária, conforme segue: 
 

LOTE ÚNICO – LANCHONETE/CANTINA 

ITEM  
ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS MÍNIMAS 
VIGÊNCIA 
(MESES)  

VALOR 
MINIMO 
MENSAL  

VALOR MINIMO 
ANUAL/TOTAL 

 

01  

Locação de espaço físico 
interno para instalação e 
funcionamento de 
lanchonete/cantina.  

 

12  R$ 1.064,00 R$ 12.768,00 

Espaço físico disponível com área total de 24,00 m² (vinte e quatro metros quadrados), 
devendo a LOCATARIA zelar pela conservação do mesmo, procedendo a todo e qualquer 
tempo, às suas expensas, reparos, caso se façam necessários, mediante prévia 
autorização do LOCADOR.   

 OBSERVAÇÃO: 
  

 Não será disponibilizado nenhum utensílio por parte do SESI-DR/TO;  
 Os serviços deverão ser prestados: De segunda-feira à sexta-feira das 07h00 

(sete) às 18:0h00 (dezoito) horas;   
 Os valores de água e energia elétrica estão inclusos no valor da Locação;  
 O valor de consumo de gás é de responsabilidade da locatária;  
 A limpeza, conservação e higienização do espaço locado serão de 

responsabilidade da Locatária.  

CONDIÇÕES GERAIS: 

A Locatária deverá disponibilizar o fornecimento de serviços de alimentação a  
comunidade de estudantes (alunos), colaboradores e visitantes da Escola SESI 
Araguaína, sendo que o custo deverá ser cobrado diretamente dos mesmos, isentando-
se a Escola SESI Araguaína de ônus de qualquer espécie decorrentes de tal atividade.  

Todo produto a ser comercializado, deverá ser tabelado em seus preços, os quais não 
poderão ser superiores aos de mercado, praticados na praça, devendo estar exposto em 
locais de fácil visualização, na própria lanchonete/cantina, cabendo ao SESI a 
fiscalização.  
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Todo produto a ser comercializado deverá primar por sua melhor qualidade e maior 
validade, sendo indispensável uma renovação periódica e nos moldes em que forem 
recomendados pelos respectivos fabricantes e fornecedores pela legislação competente.   

Será permitida a comercialização dos seguintes alimentos:   

 Frutas; lanches rápidos (pastéis, sanduíches, torradas, cachorros-quentes, 
baurus etc.) 

 Pães, bolos, tortas salgadas e doces, assadas ou naturais, esfiha aberta ou 
fechada, coxinha, risolis, pão de batata, pizza, doces e sorvetes, entre outros 
produtos similares;   

 Produtos à base de fibras: barras de cereais, cereais matinais, biscoitos, entre 
outros produtos similares;   

 Barras de chocolate, ou mista com frutas ou fibras;  

 Sucos, cafés;   

 Bebidas lácteas;   

 Bebidas ou alimentos à base de extratos ou fermentados (soja, leite, entre outros).   

 Refrigerante. 

Não será permitida a comercialização dos seguintes alimentos: 

 Comércio e/ou a publicidade de cigarros, balas, chicletes, pirulitos, energéticos, 
medicamentos e bebidas alcoólicas, inclusive destiladas. 

VALOR DE REFERÊNCIA 

 A Unidade do SESI Educação Araguaína, possui aproximadamente uma circulação de:  

 220 alunos/estudantes em cada período. 

 40 colaboradores da unidade;   

 Além dos visitantes (clientes externos) que circulam pela Escola SESI Araguaína 
diariamente. 

Os números acima podem representar o quantitativo de possíveis usuários dos serviços 
da lanchonete/cantina, podendo variar durante o período de vigência do contrato. 

Todos os equipamentos que garantam o pleno funcionamento da lanchonete/cantina 
serão de responsabilidade da LOCATÁRIA.  

*Nenhum bem patrimonial ficará à disposição e sob a responsabilidade da locatária.  

   

 
05. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
5.1. O critério de julgamento será do tipo “maior preço ou maior aluguel”.  
 

06.  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
6.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados, conforme previsto no edital de 
licitação. 
 

07. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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7.1. A qualificação técnica deverá ser comprovada, conforme previsto no edital de licitação. 
 

08. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
  
8.1. Será realizado LAUDO/TERMO DE VISTORIA (ANEXO IV) junto ao imóvel. 

 
8.2. O IMÓVEL será entregue pelo LOCADOR a LOCATÁRIA, no ato da assinatura do 
contrato, configurando-se o início da relação locatícia aqui objetivada, momento em que a 
locatária declarará haver recebido o imóvel em perfeito estado, conforme Laudo/Termo de 
Vistoria, comprometendo-se a restituí-lo nas mesmas condições em que o recebe, 
procedendo aos consertos e reparos dos danos, devendo pintar o imóvel caso haja 
necessidade, observada a mesma cor e qualidade do material empregado por sua conta e 
sem direito a qualquer indenização que ocorrerem durante a locação.  

 
8.3. A LOCATARIA terá o prazo de até 10 (dez) dias para iniciar o efetivo fornecimento dos 
serviços (comercialização de produtos na lanchonete), após a assinatura do contrato. 

 
8.4. Assim sendo, a LOCATÁRIA obriga-se pelo pagamento dos aluguéis conforme 
contratado, os quais passarão a incidir integralmente sobre a locação, até que se encerre a 
locação, momento em que a LOCATÁRIA estará obrigado a restituir o IMÓVEL ao locador, 
totalmente livre de pessoas e coisas e em perfeito estado de conservação (pintado), da forma 
como efetivamente o recebeu (conforme condições determinadas no Laudo/Termo de 
Vistoria), independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, ficando certo 
que a simples entrega das chaves ao LOCADOR não configura efetiva devolução do imóvel. 

  
8.5. Endereço do local de execução dos serviços: 

 

 Escola SESI Araguaína - Rua Dom Emanuel, nº 1347 – Bairro Senador, na 
cidade de Araguaína – TO.   

 
8.6. Será de responsabilidade da LOCATARIA o fornecimento dos materiais de consumo e 
insumos necessários à execução dos serviços, bem como toda a mão de obra. 

 
8.7.  A LOCATARIA deverá fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua responsabilidade o 
Equipamento de Proteção Individual – EPI, adequado ao risco (exemplo: quando for realizada 
limpeza, conservação e higienização do espaço locado), em perfeito estado de conservação 
e funcionamento, sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis 
ou não oferecerem proteção. 

 
8.8. A LOCATARIA deverá ainda, treinar e orientar os empregados para o uso adequado e 
obrigatório do EPI, substituí-lo quando danificado ou extraviado, responsabilizando-se pela 
sua higienização e manutenção. 
 
8.9. A LOCATARIA deverá manter todos os seus funcionários / prestadores de serviço 
devidamente uniformizados e em atendimento as normas da ANVISA (Resolução- RDC nº 
216/2004- site: http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf). 
 
8.10. A LOCATARIA deverá prover e fiscalizar se seus empregados estão utilizando 
adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, bem como manter seus 
empregados e prestadores de serviço uniformizados, sob pena de suspensão dos serviços. 
 
8.11. Durante a vigência do CONTRATO a execução dos serviços será acompanhada e 
fiscalizada por um colaborador designado para esse fim. As decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do colaborador designado deverão ser solicitadas aos seus 
superiores hierárquicos em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf
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09.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE PRORROGAÇÃO 

9.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, em caso de interesse de ambas as partes 
(locador e locatário), até os limites legais (máximo: 60 meses), desde que o aluguel seja 
atualizado de acordo com os preços de mercado da época e em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos subitens a seguir. 
 
9.2. Para todos os efeitos deste instrumento, na hipótese do contrato ser renovado após o 
período de 12 (doze) meses, o índice a ser utilizado para reajuste será o IGP-M/FGV vigente 
no momento da definição do aluguel, extinto ou proibida a sua utilização, o mesmo será 
substituído pelos seguintes índices em ordem de preferência: IGP-DI/FGV (Índice Geral de 
Preços Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas), IPC-FIPE (Índice de Preços ao 
Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), IPC-IBGE (Índice de Preços 
ao Consumidor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
 
9.3. As tratativas de negociação entre as partes (locador e locatário) visando prorrogar o 
contrato por mais 12 meses, deverão ser concluídas e o aluguel definido entre as partes com 
antecedência mínima de 2 (dois) meses da data de vencimento do contrato. 
 
9.4. Com um mínimo de 30 (trinta) dias corridos antes do término do Contrato de Locação, 
as partes farão uma vistoria no IMÓVEL, para verificar se, eventualmente, existem itens que 
deverão ser consertados pela LOCATÁRIA, para adequar o IMÓVEL às condições conforme 
efetivamente o mesmo o tenha recebido.  
 
9.5. Depois de realizada a vistoria, a LOCATÁRIA deverá realizar os eventuais reparos até 
a data determinada para a devolução do IMÓVEL.  
 
9.6. Tal inspeção (vistoria) poderá ser dispensada, mediante concordância do LOCADOR, 
caso a LOCATÁRIA exerça o direito que lhe foi conferido pelo subitem 8.1 deste instrumento. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES 
 
10.1. Compete ao LOCADOR: 

 Proporcionar todas as facilidades para que a LOCATARIA possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratadas para a prestação dos 
serviços; 

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados; 

 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas durante a 
execução dos serviços, para que seja providenciada a imediata correção; 

 Fazer a inspeção do local (espaço físico interno da lanchonete/cantina) antes 
do início da execução dos serviços, durante e depois da prestação dos 
serviços; 

 Disponibilizar ao LOCATÁRIO o espaço físico interno da lanchonete/cantina 
em plenas condições de instalação e funcionamento da lanchonete/cantina;  

 Fiscalizar se o Alvará Sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária (Estadual ou 
Municipal, conforme o caso), está vigente; 

 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do 
pagamento. 

10.2. Compete a LOCATÁRIA: 
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 Conduzir a execução dos serviços contratados, de acordo com as melhores 
técnicas profissionais, com estrita observância às leis vigentes e ao estabelecido 
no contrato, sujeitando-se à coordenação do LOCADOR, que poderá sugerir 
modificações, substituições de métodos e de procedimentos que julgar 
necessários; 

 A LOCATÁRIA obriga-se a manter o imóvel locado em boas condições de 
higiene e limpeza, com os aparelhos de iluminação, pintura e demais acessórios, 
em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los, 
quando findo ou rescindido o contrato, ressalvado o desgaste normal de uso; 

 O LOCATÁRIO deverá apresentar a Licença Sanitária e o Alvará de 
funcionamento após 30 (trinta) dias corridos após o início das atividades citadas 
no objeto. O descumprimento acarretará rescisão contratual, devendo o locatário 
desocupar o imóvel em até 30 dias, depois de notificado; 

 A LOCATÁRIA obriga-se regressivamente, caso o LOCADOR seja 
responsabilizado nas esferas cível, tributária e trabalhista, em decorrência do 
contrato; 

 Solicitar ao LOCADOR todos os informes operacionais que julgar necessário à 
prestação dos Serviços contratados, a partir dos conhecimentos técnicos e da 
experiência que possui; 

 Realizar as prestações de serviço de acordo com as especificações deste termo, 
mantendo os mesmos padrões de qualidade durante toda a vigência do contrato; 

 Responsabilizar-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de 
qualquer cláusula ou condição estabelecida em contrato; 

 Cumprir fielmente as exigências legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e 
acidentárias relacionadas à prestação dos Serviços objeto deste; 

 Responsabilizar-se, integralmente, pelas perdas e danos de qualquer natureza, 
causados ao LOCADOR ou a terceiros, decorrentes da execução dos Serviços 
contratados; 

 Atender as solicitações encaminhadas, no prazo estipulado; 

 Manter o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados durante toda a 
execução do contrato; 

 A falta no atendimento será considerada falta grave e sujeitará a empresa 
LOCATARIA às sanções previstas neste instrumento; 

 Não assumir qualquer despesa em nome deste Regional, em hipótese alguma; 

 Prestar os serviços de forma a não interromper ou prejudicar os trabalhos e as 
atividades exercidas no local; 

 Comunicar, por escrito, imediatamente ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade 
de execução de qualquer obrigação contratual para a devida adoção das 
providências cabíveis; 

 Providenciar pessoal habilitado necessário à execução dos serviços até o 
cumprimento integral do contrato; 

 Obedecer às normas de Segurança e Medicina do Trabalho para esse tipo de 
atividade, ficando por conta da LOCATARIA o fornecimento dos equipamentos 
de Proteção Individual – EPI e/ou coletivo; 

 A LOCATARIA deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
LOCADOR ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato; 

 A LOCATARIA deverá responsabilizar-se por qualquer acidente que venha 
ocorrer com seus empregados, ou caso esses provoquem acidentes que 
prejudique os colaboradores da LOCADOR; 

 Fornecer todas as ferramentas, instrumentos, equipamentos, mão de obra, 
transporte e o que mais for necessário para a completa e perfeita execução dos 
serviços. Os custos relativos a esses insumos deverão estar embutidos nos 
respectivos custos; 
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 Nos preços orçados obrigatoriamente devem estar inclusos todas as despesas 
de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, mão 
de obra ou de qualquer outra natureza para a efetivação da prestação dos 
serviços objeto deste instrumento; 

 Todo produto a ser comercializado, deverá ser tabelado em seus preços, os 
quais não poderão ser superiores aos de mercado, praticados na praça, devendo 
estar exposto em locais de fácil visualização, na própria lanchonete/cantina, 
cabendo ao SESI à fiscalização; 

 Apresentar a tabela de preço dos produtos para aprovação do Gestor do 
Contrato (Gerência da Escola SESI), no início da execução das atividades e toda 
vez que for necessária alteração dos mesmos; 

 Todo produto a ser comercializado deverá primar por sua melhor qualidade e 
maior validade, sendo indispensável uma renovação periódica e nos moldes em 
que forem recomendados pelos respectivos fabricantes e fornecedores pela 
legislação competente;   

 Manter a Lanchonete da Escola SESI Araguaína em condições higiênicas 
adequadas, bem como proceder com a limpeza das adjacências da mesma. 
Para tanto, deverão ser colocados coletores de lixo devidamente tampados e 
após o encerramento das atividades remover todo e qualquer lixo proveniente 
do seu comércio; 

 Atender as exigências fiscais que incidam sobre suas atividades comerciais; 

 Cumprir a Legislação Trabalhista com relação a seus empregados; 

 A Locatária se obriga a pagar imediatamente quaisquer multas que lhes sejam 
impostas por infrações as Leis e Regulamentos, das quais se obriga a dar ciência 
por escrito ao Locador; 

 Manter o funcionamento da lanchonete em horários que atenda os discentes em 
todos os períodos de funcionamento da escola; 

 Permitir o livre acesso da direção da Escola SESI Araguaína nas dependências 
da Lanchonete, para vigilância dos serviços oferecidos; 

 Responsabilizar-se por eventuais danos que vierem a ser causados nas 
dependências da Lanchonete e na área de atuação, quando comprovadamente 
praticados pelo próprio locatário ou qualquer pessoa sob sua responsabilidade; 

 Restituir as instalações da Lanchonete da Escola SESI Araguaína, nas mesmas 
condições em que estão sendo entregue; 

 A LOCATARIA deverá manter durante todo o período relativo à execução do 
objeto do contrato as mesmas condições de habilitação exigidas neste Termo de 
Referência. 
 

11. DA VISTÓRIA PRÉVIA 
 
11.1. O termo de vistoria deverá ser preenchido, conforme modelo constante no ANEXO II, de 
que o responsável pela empresa declara ter ciência das especificações e de todas as 
informações necessárias e pertinentes à prestação/execução dos serviços objeto deste termo, 
e de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução do mesmo. 
 
11.2. A vistoria poderá ser previamente agendada junto a Escola SESI Araguaína com o 
responsável: Rojânio Martins da Silva, pelo telefone (63) 3412-7476 no endereço: Rua Dom 
Emanuel, nº 1347 – Bairro Senador, na cidade de Araguaína – TO, e poderá ser realizada até 
02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação.  
 
11.3. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar Declaração afirmando 
estar ciente que não poderá alegar desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, 
dúvida ou esquecimento que possam provocar empecilho ou gerar atrasos na execução dos 
serviços. Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa licitante, conforme 
modelo de DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO constante do ANEXO III. 
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12. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
 
12.1. A Gestora do Contrato designado (a) para coordenar e comandar o processo de 
fiscalização da execução contratual será realizado (a) pelo (a) Gerente da Escola SESI 
Araguaína: Carmelita Regina Moraes Cavalcante. 
 
12.2. O responsável pela fiscalização e avaliação do contrato referente ao objeto deste 
Termo de Referência será o colaborador Rojânio Martins da Silva –Assistente Administrativo 
da Escola SESI Araguaína. 
 
12.3. O Fiscal deverá comunicar a Gestora, qualquer problema que venha acontecer durante 
a execução do contrato. 
 
12.4. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas por parte da LOCATÁRIA. 
 
12.5. O fiscal do contrato deverá comunicar a Gestora qualquer problema que venha 
acontecer durante a execução dos serviços contratados, com vista ao alinhamento cabível 
sem prejuízo para as partes. 
 
12.6. Ao fiscal incumbirá fiscalizar a execução dos serviços, determinando ao locatário as 
providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do respectivo contrato, bem como 
anotar e enquadrar as infrações constatadas, comunicando as mesmas a Gestora. 
 
12.7. Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal e pela Gestora, de maneira a 
manter o padrão de qualidade previsto para o objeto contratado. 
 

13. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 
 
13.1. Os pagamentos deverão ser efetuados pela locatária ao locador junto ao Setor 
Financeiro da Unidade Operacional de Araguaína ou através de boleto bancário (endereço: 
Escola SESI Araguaína - Rua Dom Emanuel, nº 1347 – Bairro Senador, na cidade de 
Araguaína – TO). 

 
13.2. Os pagamentos deverão ser realizados mensalmente até o dia 10 (dez) de cada mês 
a vencer. Acontecendo o vencimento do aluguel em dias não úteis, o mesmo poderá ser 
quitado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer multa ou juros. 
 
13.3. O LOCADOR deverá emitir, após cada pagamento, um Recibo, para comprovar e 
registrar os pagamentos efetuados pela LOCATÁRIA. 

 
13.4. No caso de alteração da forma ou local de pagamento, o LOCADOR comunicará ao 
LOCATÁRIO, com antecedência mínima de 48 horas da data do vencimento. O local do 
pagamento deverá ser sempre na cidade de execução e prestação dos serviços. 
 

14. DA SUBLOCAÇÃO / CESSÃO / EMPRESTIMO / DIREITO DE PREFERÊNCIA 
 
14.1. A LOCATÁRIA não poderá sublocar, ceder e/ou emprestar, total ou parcialmente, o 
IMÓVEL objeto deste instrumento, nem tampouco transferir o presente contrato a terceiros. 
  
14.2. Constitui uma faculdade do LOCADOR a alienação a qualquer tempo, do IMÓVEL objeto 
desta locação a terceiros, hipótese em que, não exercendo a LOCATÁRIA o seu direito de 
preferência, dentro do prazo legal, este se obrigará a permitir a visita de pretendentes à 
compra do IMÓVEL, em horários previamente estabelecidos, até a efetiva concretização de 
venda, sempre em companhia de um representante da LOCATÁRIA. 
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14.3. Fica excluído o direito de preferência da LOCATÁRIA para aquisição do IMÓVEL, 
quando se tratar de venda ou cessão do mesmo a entidades/instituições coligadas, 
controladas ou subsidiárias, integrantes do grupo econômico do LOCADOR. 
 

15. DAS PENALIDADES 
 
15.1. As penalidades serão aplicadas consoante previsto no instrumento convocatório e 
minuta de contrato. 
 

16.  DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
16.1. A inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do 
contrato, com as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento. 
 
16.2. Também são motivos para rescisão do contrato: 
 

a) Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 
b) Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da LOCATÁRIA; 
c) Não cumprimento do contrato, sem justa causa e prévia comunicação ao 

LOCADOR; 
d) Supressão, por parte do LOCADOR, de serviços que acarretem modificação do 

valor inicial do contrato além do valor permitido. 
 

16.3. Não caberá a locatária indenização de qualquer espécie nos casos em que a mesma 
der causa à rescisão contratual por inadimplência de qualquer uma das normas contratuais 
vigentes e/ou não mencionadas neste termo, caso em que a LOCATÁRIA será considerada 
responsável para todos os efeitos legais. 
 
16.4. Caso a LOCATÁRIA venha a solicitar a rescisão do contrato, antes de decorrido o 
prazo de sua vigência, deverá fazê-lo com 60 (sessenta) dias corridos de antecedência, 
pagando multa compensatória equivalente a 03 (três) alugueis vigentes na ocasião, de forma 
integral, seja qual for o tempo decorrido do contrato e sem prejuízo do correto pagamento 
de aluguel devidos nestes 60 (sessenta) dias corridos.  
 
16.5.  Caso a solicitação de rescisão do contrato seja do Locador, sem motivo que a 
justifique, e sem a observância de antecedência mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, 
configurará infração contratual, sujeita à aplicação de penalidade equivalente a 03 (três) 
alugueis vigentes na ocasião, de forma integral.  
 
16.6. Em caso de incêndio ou qualquer outro acidente de natureza grave que impossibilite a 
continuidade das operações da LOCATÁRIA, desde que não seja por sua culpa, ficará 
facultado a este rescindir a locação, sem que nenhuma das partes incorra nas penalidades 
acima previstas.    

 

 17. DA NOVAÇÃO 
 
17.1.  O exercício de forma diversa ou o não exercício de qualquer direito ou faculdade 
estabelecidos neste contrato, ou assegurados por lei, não serão considerados novação de 
seus termos, nem precedente para desobrigar as partes dos deveres aqui assumidos. 
 
      18. DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 

 
18.1. A Locatária deverá passar por critérios de avaliação do locador nos quesitos: 
Atendimento, Pontualidade, Qualidade e Cumprimento de Cláusulas Contratuais. 
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       19. DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO  
 
19.1. A locação não gera para o SESI, qualquer vínculo de natureza trabalhista ou 
previdenciária em relação aos empregados / terceirizados e/ou prepostos da Locatária 
respondendo exclusivamente a Locatária por toda e qualquer ação trabalhista e/ou 
indenizatória por eles propostas, bem como pelo resultado delas. 
 

20. DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
20.1. Todos os materiais (insumos) necessários para a realização dos serviços do objeto 
serão de responsabilidade da LOCATÁRIA. 
 

20.2. A LOCATÁRIA deverá disponibilizar na lanchonete no mínimo os insumos/materiais 
abaixo: 

 Geladeira e freezer (podendo ser um único equipamento contendo os dois itens 
ou itens separados); 

 Fogão e forno (podendo ser um único equipamento contendo os dois itens ou 
itens separados); 

 Micro-ondas; 

 Armários e/ou prateleiras: 

 Pratos, talheres e demais utensílios e insumos necessários ao manuseio, 
armazenamento e acondicionamento dos produtos e materiais que serão 
comercializados na lanchonete. 

 
        21. DA VISTÓRIA DOS SERVIÇOS 

 
21.1. O Locador poderá realizar o acompanhamento da execução dos serviços, bem como 
impedir a execução do mesmo caso venha a constatar irregularidades por parte da Locatária. 
 

22. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
22.1.  O SESI poderá alterar ou revogar o presente instrumento, a qualquer tempo, desde que 
justificado. 
 
22.2. A empresa LOCATARIA deverá fornecer todo suporte necessário para a dinamização, 
atendimento e concretização do objeto deste instrumento.                                                                            
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ANEXO II 
 
 
 

TERMO DE VISTORIA 

 

Declaramos que o (a) senhor (a) ............................................................................, portador (a) 

da cédula de identidade nº ...............................................representante legal da empresa 

....................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 

....................................................................., com sede no endereço 

..........................................................................................................................., em 

..................................................................., telefone.........................................., e-

mail..........................................................................., compareceu na data abaixo indicada e 

realizou vistoria no local indicado para a prestação dos serviços de exploração do ramo de 

lanchonete (instalação e funcionamento da lanchonete/cantina; preparo e venda de produtos 

alimentícios) localizada na dependência do Escola SESI Araguaína, junto à Rua Dom 

Emanuel, nº 1347 – Bairro Senador, na cidade de Araguaína - TO, conforme consta no termo 

de referência em anexo. 

 

Certificamos, igualmente, que a pessoa acima identificada recebeu todas as informações 

pertinentes aos serviços, estando ciente do grau de dificuldade relativo ao objeto do 

presente termo de referência, não podendo alegar dúvidas futuras que possam prejudicar 

a execução dos mesmos. 

 

Araguaína – TO,................................de...............................................de 2021. 

 
 

________________________________________________________ 
Representante do SESI 

 
 

________________________________________________________ 
 

Responsável Técnico da empresa 
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ANEXO III 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 

 

 

 

 

Declaro que em ............... de .....................de 2021, a empresa 

................................................................ CNPJ:.............................................. nº..............., 

sediada no endereço..........................................................................., optou por não realizar 

vistoria nos locais e instalações referentes ao objeto do Edital de Pregão Presencial nº 

001/2021 SESI-DR/TO, e declara estar ciente que não poderá alegar desconhecimento das 

condições dos locais de execução dos serviços referentes ao objeto do Edital. 

 

Araguaína/TO,  .......... de ..................... de 2021. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Representante da Empresa 

Carimbo do CNPJ 
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LAUDO/TERMO DE VISTORIA DO IMÓVEL 

 

O presente Laudo/Termo é resultado da vistoria realizada em ___/___/2021, no imóvel: 

espaço físico interno, para exploração do ramo de lanchonete (instalação e funcionamento 

da lanchonete/cantina; preparo e venda de produtos alimentícios) de propriedade do SESI-

DR/TO, localizado no seguinte endereço: Escola SESI Araguaína, junto à Rua Dom 

Emanuel, nº 1347 – Bairro Senador, na cidade de Araguaína – TO, cujas condições atuais 

encontram-se detalhadamente descritas a seguir. 

 

Este instrumento é parte integrante do contrato de locação nº ___________ firmado entre 

as partes e deve ser ao mesmo anexado. 

 

DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL: 

I- Informações Gerais: 

a) Tipo do imóvel: comercial. 

b) Tamanho do imóvel (m²): área total de 24,00 m² (vinte e quatro metros 

quadrados). 

c) Mobiliado: NÃO. 

Comentários (se 

houver):___________________________________________. 

  

II- Estado Geral das Instalações: 

a) Instalações hidráulicas e sanitárias: em excelente estado de uso e 

conservação (novo). 

Comentários (se houver):_______________________________________. 

 

b) Instalações elétricas: em excelente estado de uso e conservação (novo) 

Comentários (se houver):_______________________________________. 

 

III- Estado de cada cômodo:  

a) São 2 (dois) cômodos em excelente estado de uso e conservação 

(novos). 

b) Pintura, revestimento das paredes e piso: novos. 

c) Pia e balcão: novos. 

ANEXO IV 
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Comentários (se houver):_______________________________________. 

 

DA APROVAÇÃO DAS PARTES: 

 

Ao assinarem este Laudo/Termo de Vistoria do Imóvel, as partes concordam 

integralmente com o que é nele relatado. 

 

Após a entrega das chaves, caso seja verificada qualquer irregularidade que não 

esteja devidamente explicitada neste laudo, o locatário deverá informar o locador 

formalmente (por escrito) para fins de averiguar o caso e a responsabilidade de 

regularização (se é do locador ou do locatário), primando sempre pela integral 

conservação do imóvel. 

 

Findo o contrato de locação, o locador deverá restituir o imóvel a seu proprietário nas 

mesmas condições LOCATÁRIA e aqui descritas, sob pena de aplicação das sanções 

contratuais e legais cabíveis. 

 

Por estarem de justo acordo, as partes homologam o presente laudo de vistoria. 

 

Araguaína/TO, ___/____/2021. 

 

 

LOCADOR: ______________________________ 

LOCATÁRIA: _____________________________ 

 

TESTEMUNHA 1:________________________________ 

CPF:_____________________ 

 

TESTEMUNHA 2:________________________________ 

CPF:_____________________ 

OBS: Entregar no momento da assinatura do contrato. 
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ANEXO V 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE INEXISTÊNCIA DE 
MENORES 

 

 

Araguaína (TO), ...... de .......................de 2021. 

 

Ao  

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/TO 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° 
_________________, por meio de seu representante legal Senhor ______________, 
portador da Cédula de Identidade n° _____________, expedida pelo ____________, inscrito 
no CPF sob o n° _______________, DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins desta 
licitação, Pregão Presencial nº 001/2021, declara que: 
 
a) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 
14 (quatorze) anos. 

 

b) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e com as 

entidades do Sistema “S” (SESI, SESI, SESC, SEBRAE, etc...), bem como comunicará 

qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, 

especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação 

Econômico-Financeira. 

 
c) Não foi declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei 
nº 8.443/1992 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

------------------------------------------------ 

(Assinatura do representante legal) 

 
*Se assinada por procurador, deve ser anexada a procuração.  
 
 
 
 
 
 



 

29 

 

ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 SESI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 SESI-DR/TO 
 
Declaro, sob as penas da lei e para fins de contratação com o SESI-TO, que nos quadros da 
empresa _____________________________________________________CNPJ nº 
_______________________INEXISTE vínculo de parentesco por consanguinidade ou por 
afinidade entre Sócios, Gerentes ou Diretores até o 3º grau, com Dirigentes, Gerentes, 
Assessores e Conselheiros do SESI Tocantins. 
 
Em caso positivo, citar os nomes dos parentes e qual a relação de parentesco: 
 
1º Nome:_____________________________________________________ 
Relação de parentesco:__________________________________________ 
 
2º Nome:_____________________________________________________ 
Relação de parentesco:__________________________________________ 
 
3º Nome:_____________________________________________________ 
Relação de parentesco:__________________________________________ 

 
Cidade, data. 
 
___________________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal da Licitante 
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ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 
DEPARTAMENTO REGIONAL DO TOCANTINS – SESI-DR/TO, inscrito no CNPJ sob o n.º 
03.777.433/0001-46, com sede na Quadra 104 Sul, Rua de Pedestre, SE 03, nº 34-A, Plano 
Diretor Sul, Palmas-TO, neste ato representado pelo seu Superintendente, Sr. Charles Alberto 
Elias, doravante denominado simplesmente LOCADOR e, do outro lado a empresa 
..................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................., com sede na Rua ......................., 
neste ato representada por seu .........................., doravante denominada simplesmente 
LOCATÁRIA, resolvem celebrar o presente contrato, no âmbito do Processo Licitatório nº 
001/2021 e Pregão Presencial  nº 001/2021 SESI-DR/TO, mediante as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente contrato tem como objeto a locação de espaço físico para exploração de serviço 
de lanchonete/cantina, por pessoa jurídica do ramo, nas dependências da Escola SESI de 
Araguaína, com área total de 24,00 m² (vinte e quatro metros quadrados), situado na Rua 
Dom Emanuel, nº 1347 – Bairro Senador, na cidade de Araguaína – TO, conforme Edital da 
Pregão Presencial nº 001/2021 SESI-DR/TO e seus anexos.  
 
Parágrafo Único: Constituem parte integrante deste contrato, independentemente de 
transcrição, o edital de licitação e seus anexos, os documentos relacionados com a fase de 
habilitação, a proposta apresentada pela Locatária e demais documentos que integram o 
processo licitatório.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
A LOCATÁRIA compromete-se a pagar ao LOCADOR o(s) valor(es) consoante cláusula aqui 
descrita: 
 

LOTE ÚNICO – LANCHONETE / CANTINA 

ITEM  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MÍNIMAS 
QUANTIDADE 

DE MESES  

VALOR  
UNITARIO 
MENSAL  

VALOR  
TOTAL  

01  

Locação de espaço físico interno 

para instalação e funcionamento de 

lanchonete/cantina.  

12  R$  R$  

 
Parágrafo Primeiro: Todos os equipamentos que garantam o pleno funcionamento da 
lanchonete/cantina serão de responsabilidade da LOCATÁRIA.  
 
Parágrafo Segundo: Nenhum bem patrimonial ficará à disposição e sob a responsabilidade 
da locatária.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFÍCAÇÃO DOS SERVIÇOS  
O espaço físico disponível com área total de 24,00 m² (vinte e quatro metros quadrados), 
devendo a LOCATÁRIA zelar pela conservação do mesmo, procedendo a todo e qualquer 
tempo, às suas expensas, reparos, caso se façam necessários, mediante prévia autorização 
do LOCADOR. 
 
Parágrafo Primeiro: Não será disponibilizado nenhum utensílio por parte do SESI. 
 
Parágrafo Segundo: Os serviços deverão ser prestados de segunda-feira à sexta-feira das 
07h às 18h.   
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Parágrafo Terceiro: Os valores de água e energia elétrica estão inclusos no valor da locação.  
 
Parágrafo Quarto: O valor de consumo de gás é de responsabilidade da locatária. 
 
Parágrafo Quinto: A limpeza, conservação e higienização do espaço locado serão de 
responsabilidade da locatária.  
 
Parágrafo Sexto: A locatária deverá disponibilizar o fornecimento de serviços de alimentação 
à comunidade de estudantes (alunos), colaboradores e visitantes da Escola SESI de 
Araguaína, sendo que o custo deverá ser cobrado diretamente dos mesmos, isentando-se a 
Escola SESI de Araguaína de ônus de qualquer espécie decorrentes de tal atividade.  
 
Parágrafo Sétimo: Todo produto a ser comercializado, deverá ser tabelado em seus preços, 
os quais não poderão ser superiores aos de mercado, praticados na praça, devendo estar 
exposto em locais de fácil visualização, na própria lanchonete/cantina, cabendo ao SESI a 
fiscalização.  
 
Parágrafo Oitavo: Todo produto a ser comercializado deverá primar por sua melhor qualidade 
e maior validade, sendo indispensável uma renovação periódica e nos moldes em que forem 
recomendados pelos respectivos fabricantes e fornecedores pela legislação competente.   
 
Parágrafo Nono: Será permitida a comercialização dos seguintes alimentos:   
 

 Frutas;   

 Lanches rápidos (pastéis, sanduíches, torradas, cachorros-quentes, baurus etc.) 

 Pães, bolos, tortas salgadas e doces, assadas ou naturais, esfiha aberta ou fechada, 
coxinha, risolis, pão de batata, pizza, doces e sorvetes, entre outros produtos 
similares;   

 Produtos à base de fibras: barras de cereais, cereais matinais, biscoitos, entre outros 
produtos similares;   

 Barras de chocolate, ou mista com frutas ou fibras;  

 Sucos, cafés;   

 Bebidas lácteas;   

 Bebidas ou alimentos à base de extratos ou fermentados (soja, leite, entre outros).   

 Refrigerante. 
 
Parágrafo Décimo: Não será permitida a comercialização dos seguintes alimentos:  
 

 Comércio e/ou a publicidade de cigarros; 

 Balas; 

 Chicletes; 

 Pirulitos; 

 Energéticos; 

 Medicamentos e bebidas alcoólicas, inclusive destiladas. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE 
PRORROGAÇÃO 
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, em caso de interesse de ambas as partes 
(locador e locatário), até os limites legais (máximo: 60 meses), desde que o aluguel seja 
atualizado de acordo com os preços de mercado da época e em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos subitens a seguir. 
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Parágrafo Primeiro: Para todos os efeitos deste instrumento, na hipótese do contrato ser 
renovado após o período de 12 (doze) meses, o índice a ser utilizado para reajuste será o 
IGP-M/FGV vigente no momento da definição do aluguel, extinto ou proibida a sua utilização, 
o mesmo será substituído pelos seguintes índices em ordem de preferência: IGP-DI/FGV 
(Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas), IPC-FIPE 
(Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), IPC-
IBGE (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). 
 
Parágrafo Segundo: As tratativas de negociação entre as partes (locador e locatário) visando 
prorrogar o contrato por mais 12 meses, deverão ser concluídas e o aluguel definido entre as 
partes com antecedência mínima de 2 (dois) meses da data de vencimento do contrato. 
 
Parágrafo Terceiro: Com um mínimo de 30 (trinta) dias corridos antes do término do Contrato 
de Locação, as partes farão uma vistoria no IMÓVEL, para verificar se, eventualmente, 
existem itens que deverão ser consertados pela LOCATÁRIA, para adequar o IMÓVEL às 
condições conforme efetivamente o mesmo o tenha recebido.  
 
Parágrafo Quarto: Depois de realizada a vistoria, a LOCATÁRIA deverá realizar os eventuais 
reparos até a data determinada para a devolução do IMÓVEL.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS  
O IMÓVEL será entregue pelo LOCADOR à LOCATÁRIA, no ato da assinatura do contrato, 
configurando-se o início da relação locatícia aqui objetivada, momento em que o locatário 
declarará haver recebido o imóvel em perfeito estado, conforme Laudo/Termo de Vistoria, 
comprometendo-se a restituí-lo nas mesmas condições em que o recebe, procedendo aos 
consertos e reparos dos danos, devendo pintar o imóvel caso haja necessidade, observada a 
mesma cor e qualidade do material empregado por sua conta e sem direito a qualquer 
indenização que ocorrerem durante a locação.  

 
Parágrafo Primeiro: A LOCATÁRIA terá o prazo de até 10 (dez) dias para iniciar o efetivo 
fornecimento dos serviços (comercialização de produtos na lanchonete), após a assinatura do 
contrato. 

 
Parágrafo Segundo: A LOCATÁRIA obriga-se pelo pagamento dos aluguéis conforme 
contratado, os quais passarão a incidir integralmente sobre a locação, até que se encerre a 
locação, momento em que a LOCATÁRIA estará obrigado a restituir o IMÓVEL ao locador, 
totalmente livre de pessoas e coisas e em perfeito estado de conservação (pintado), da forma 
como efetivamente o recebeu (conforme condições determinadas no Laudo/Termo de 
Vistoria), independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, ficando certo 
que a simples entrega das chaves ao locador não configura efetiva devolução do imóvel. 

 
Parágrafo Terceiro: Será de responsabilidade da LOCATÁRIA o fornecimento dos materiais 
de consumo e insumos necessários à execução dos serviços, bem como toda a mão de obra. 

 
Parágrafo Quarto: A LOCATÁRIA deverá fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua 
responsabilidade o Equipamento de Proteção Individual – EPI, adequado ao risco (exemplo: 
quando for realizada limpeza, conservação e higienização do espaço locado), em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de proteção coletiva forem 
tecnicamente inviáveis ou não oferecerem proteção. 
 
Parágrafo Quinto: A LOCATÁRIA deverá ainda, treinar e orientar os empregados para o uso 
adequado e obrigatório do EPI, substituí-lo quando danificado ou extraviado, 
responsabilizando-se pela sua higienização e manutenção. 
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Parágrafo Sexto: A LOCATÁRIA deverá manter todos os seus funcionários / prestadores de 
serviço devidamente uniformizados e em atendimento as normas da ANVISA (Resolução- 
RDC nº 216/2004- site: 
http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf). 

 
Parágrafo Sétimo: A LOCATÁRIA deverá prover e fiscalizar se seus empregados estão 
utilizando adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, bem como manter 
seus empregados e prestadores de serviço uniformizados, sob pena de suspensão dos 
serviços. 

 
Parágrafo Oitavo: Durante a vigência do CONTRATO a execução dos serviços será 
acompanhada e fiscalizada por um colaborador designado para esse fim. As decisões e 
providências que ultrapassarem a competência do colaborador designado deverão ser 
solicitadas aos seus superiores hierárquicos em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
 
CLÁUSULA SEXTA- DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Todos os materiais (insumos) necessários para a realização dos serviços do objeto serão de 
responsabilidade da LOCATÁRIA. 
 
Parágrafo Único: A LOCATÁRIA deverá disponibilizar na lanchonete no mínimo os 
insumos/materiais abaixo: 
 

 Geladeira e freezer (podendo ser um único equipamento contendo os dois itens 
ou itens separados); 

 Fogão e forno (podendo ser um único equipamento contendo os dois itens ou 
itens separados); 

 Micro-ondas; 

 Armários e/ou prateleiras: 

 Pratos, talheres e demais utensílios e insumos necessários ao manuseio, 
armazenamento e acondicionamento dos produtos e materiais que serão 
comercializados na lanchonete. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA NOVAÇÃO 
O exercício de forma diversa ou o não exercício de qualquer direito ou faculdade estabelecidos 
neste contrato, ou assegurados por lei, não serão considerados novação de seus termos, nem 
precedente para desobrigar as partes dos deveres aqui assumidos. 
  
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO  
Os pagamentos deverão ser efetuados pela locatária ao locador junto ao Setor Financeiro da 
Unidade Operacional de Araguaína (endereço: Escola SESI - Rua Dom Emanuel, nº 1347 – 
Bairro Senador, na cidade de Araguaína – TO). 
 
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos deverão ser realizados mensalmente até dia 10 (dez) 
de cada mês a vencer. Acontecendo o vencimento do aluguel em dias não úteis, o mesmo 
poderá ser quitado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer multa ou juros. 
 
Parágrafo Segundo: O LOCADOR deverá emitir, após cada pagamento, um Recibo, para 
comprovar e registrar os pagamentos efetuados pela LOCATÁRIA. 
 
Parágrafo Terceiro: No caso de alteração da forma ou local de pagamento, o LOCADOR 
comunicará a LOCATÁRIA, com antecedência mínima de 48 horas da data do vencimento. O 
local do pagamento deverá ser sempre na cidade de execução e prestação dos serviços. 
 
CLÁUSULA NONA – DA SUBLOCAÇÃO / CESSÃO / EMPRÉSTIMO / DIREITO DE 
PREFERÊNCIA  

http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/alimentos/cartilha_gicra_final.pdf
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A LOCATÁRIA não poderá sublocar, ceder e/ou emprestar, total ou parcialmente, o IMÓVEL 
objeto deste instrumento, nem tampouco transferir o presente contrato a terceiros.  
 
Parágrafo Primeiro: Constitui uma faculdade do LOCADOR a alienação a qualquer tempo, 
do IMÓVEL objeto desta locação a terceiros, hipótese em que, não exercendo a LOCATÁRIA 
o seu direito de preferência, dentro do prazo legal, este se obrigará a permitir a visita de 
pretendentes à compra do IMÓVEL, em horários previamente estabelecidos, até a efetiva 
concretização de venda, sempre em companhia de um representante da LOCATÁRIA. 
 
Parágrafo Segundo: Fica excluído o direito de preferência da LOCATÁRIA para aquisição 
do IMÓVEL, quando se tratar de venda ou cessão do mesmo a entidades/instituições 
coligadas, controladas ou subsidiárias, integrantes do grupo econômico do LOCADOR. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
Compete ao LOCADOR: 
 

 Proporcionar todas as facilidades para que a LOCATARIA possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratadas para a prestação dos serviços; 

 Gerenciar e fiscalizar a qualidade dos serviços prestados; 

 Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas durante a execução 
dos serviços, para que seja providenciada a imediata correção; 

 Fazer a inspeção do local (espaço físico interno da lanchonete/cantina) antes do início 
da execução dos serviços, durante e depois da prestação dos serviços; 

 Disponibilizar a LOCATÁRIA o espaço físico interno da lanchonete/cantina em plenas 
condições de instalação e funcionamento da lanchonete/cantina;  

 Fiscalizar se o Alvará Sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária (Estadual ou 
Municipal, conforme o caso), está vigente. 

 Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. 
 

Parágrafo Único: Compete à LOCATÁRIA: 
 

 Conduzir a execução dos serviços contratados, de acordo com as melhores técnicas 
profissionais, com estrita observância às leis vigentes e ao estabelecido no Contrato, 
sujeitando-se à coordenação do LOCADOR, que poderá sugerir modificações, 
substituições de métodos e de procedimentos que julgar necessários; 

 A LOCATÁRIA obriga-se a manter o imóvel locado em boas condições de higiene e 
limpeza, com os aparelhos de iluminação, pintura e demais acessórios, em perfeito 
estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los, quando findo ou 
rescindido o contrato, ressalvado o desgaste normal de uso; 

 A LOCATÁRIA deverá apresentar a Licença Sanitária e o Alvará de funcionamento 
após 30 (trinta) dias corridos do início das atividades citadas no objeto. O 
descumprimento acarretará rescisão contratual, devendo o locatário desocupar o 
imóvel em até 30 dias, depois de notificado; 

 A LOCATÁRIA obriga-se regressivamente, caso o LOCADOR seja responsabilizado 
nas esferas cível, tributária e trabalhista, em decorrência do contrato; 

 Solicitar ao LOCADOR todos os informes operacionais que julgar necessário à 
prestação dos Serviços contratados, a partir dos conhecimentos técnicos e da 
experiência que possui; 

 Realizar as prestações de serviço de acordo com as especificações deste contrato, 
mantendo os mesmos padrões de qualidade durante toda a vigência do contrato; 

 Responsabilizar-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de 
qualquer cláusula ou condição estabelecida em contrato; 

 Cumprir fielmente as exigências legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e 
acidentárias relacionadas à prestação dos serviços objeto deste; 
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 Responsabilizar-se, integralmente, pelas perdas e danos de qualquer natureza, 
causados ao LOCADOR ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços 
contratados; 

 Atender as solicitações encaminhadas, no prazo estipulado; 

 Manter o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados durante toda a execução 
do contrato; 

 A falta no atendimento será considerada falta grave e sujeitará a empresa LOCATÁRIA 
às sanções previstas neste instrumento; 

 Não assumir qualquer despesa em nome deste Regional, em hipótese alguma; 

 Prestar os serviços de forma a não interromper ou prejudicar os trabalhos e as 
atividades exercidas no local; 

 Comunicar, por escrito, imediatamente ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade de 
execução de qualquer obrigação contratual para a devida adoção das providências 
cabíveis; 

 Providenciar pessoal habilitado necessário à execução dos serviços até o 
cumprimento integral do contrato; 

 Obedecer às normas de Segurança e Medicina do Trabalho para esse tipo de 
atividade, ficando por conta da LOCATÁRIA o fornecimento dos equipamentos de 
Proteção Individual – EPI e/ou coletivo; 

 A LOCATÁRIA deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 
LOCADOR ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

 A LOCATARIA deverá responsabilizar-se por qualquer acidente que venha ocorrer 
com seus empregados, ou caso esses provoquem acidentes que prejudique os 
colaboradores da LOCADOR; 

 Fornecer todas as ferramentas, instrumentos, equipamentos, mão de obra, transporte 
e o que mais for necessário para a completa e perfeita execução dos serviços. Os 
custos relativos a esses insumos deverão estar embutidos nos respectivos custos; 

 Nos preços orçados obrigatoriamente devem estar inclusos todas as despesas de 
custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, mão de obra 
ou de qualquer outra natureza para a efetivação da prestação dos serviços objeto 
deste instrumento; 

 Todo produto a ser comercializado, deverá ser tabelado em seus preços, os quais não 
poderão ser superiores aos de mercado, praticados na praça, devendo estar exposto 
em locais de fácil visualização, na própria lanchonete/cantina, cabendo ao SESI à 
fiscalização; 

 Apresentar a tabela de preço dos produtos para aprovação do Gestor do Contrato 
(Gerência do ESCOLA SESI), no início da execução das atividades e toda vez que for 
necessária alteração dos mesmos; 

 Todo produto a ser comercializado deverá primar por sua melhor qualidade e maior 
validade, sendo indispensável uma renovação periódica e nos moldes em que forem 
recomendados pelos respectivos fabricantes e fornecedores pela legislação 
competente;  

 Manter a Lanchonete do ESCOLA SESI em condições higiênicas adequadas, bem 
como proceder com a limpeza das adjacências da mesma. Para tanto, deverão ser 
colocados coletores de lixo devidamente tampados e após o encerramento das 
atividades remover todo e qualquer lixo proveniente do seu comércio; 

 Atender as exigências fiscais que incidam sobre suas atividades comerciais; 

 Cumprir a Legislação Trabalhista com relação a seus empregados; 

 O Locatário se obriga a pagar imediatamente quaisquer multas que lhes sejam 
impostas por infrações as Leis e Regulamentos, das quais se obriga a dar ciência por 
escrito ao Locador; 

 Manter o funcionamento da lanchonete em horários que atenda os discentes em todos 
os períodos de funcionamento da escola; 

 Permitir o livre acesso da direção da ESCOLA SESI nas dependências da Lanchonete, 
para vigilância dos serviços oferecidos; 
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 Responsabilizar-se por eventuais danos que vierem a ser causados nas dependências 
da Lanchonete e na área de atuação, quando comprovadamente praticados pelo 
próprio locatário ou qualquer pessoa sob sua responsabilidade; 

 Restituir as instalações da Lanchonete do ESCOLA SESI, nas mesmas condições em 
que estão sendo entregues; 

 A LOCATARIA deverá manter durante todo o período relativo à execução do objeto do 
contrato as mesmas condições de habilitação exigidas neste contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VISTÓRIA DOS SERVIÇOS 
O LOCADOR poderá realizar o acompanhamento da execução dos serviços, bem como 
impedir a execução do mesmo caso venha a constatar irregularidades por parte da 
LOCATARIA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES PARA O CASO DE 
INADIMPLEMENTO 
Pela inexecução total ou parcial do contrato o SESI - DR /TO poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à LOCATARIA as seguintes sanções: 

 
a) Multa; 
b) Rescisão; 
c) Suspensão do direito de licitar com o SESI por período de até 02 (dois) 

anos.  
 

Parágrafo Primeiro: O não pagamento do aluguel em seus respectivos vencimentos, 
obrigará o LOCATÁRIO ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 
0,03% ao dia, incidentes sobre o valor devido corrigido monetariamente, “pro rata” pelos dias 
de atraso, sem prejuízo de quaisquer outros direitos do LOCADOR. Nesse caso, a 
LOCATARIA será notificada a recolher toda a importância devida ao LOCADOR, no prazo 
máximo de 10(dez) dias, contado da data do recebimento, pela LOCATARIA, do comunicado 
formal (notificação) de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais 
cabíveis ou cobradas judicialmente. Depois de vencido o segundo mês sem o pagamento 
dos aluguéis, restará caracterizado o descumprimento total da obrigação, sendo que o 
SESI terá direito de recusar a execução/prestação dos serviços contratados, de acordo 
com sua conveniência e oportunidade, notificando o locatário sobre a perda do 
interesse na manutenção da contratação e determinando a desocupação do imóvel em 
até 30 (trinta) dias, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 
instrumento, ficando desde já o LOCADOR autorizado a tomar posse do imóvel 
independente de qualquer procedimento judicial, caso o locatário não desocupe o 
imóvel depois de transcorrido o prazo que lhe foi concedido. 

 
Parágrafo Segundo: Caso o locatário pratique desvio de finalidade referente às condições 
estabelecidas contratualmente, bem como não atender às condições de higiene, 
armazenamento e acondicionamento dos alimentos conforme aqui exigido, ficará obrigado ao 
pagamento de multa equivalente ao valor de 03 (três) aluguéis vigentes à época da 
infração. Referida penalidade sempre será devida por inteiro, independentemente do prazo 
decorrido da locação. Nesse caso, a LOCATARIA será notificada a regularizar a situação de 
imediato (em até 1 dia), em se tratando de desvio de finalidade, e em até 5 (cinco) dias, 
em se tratando do não atendimento das condições de higiene, armazenamento e 
acondicionamento dos alimentos contados da data do recebimento, pela LOCATARIA, do 
comunicado formal da notificação. A LOCATARIA ainda será notificada a recolher toda a 
importância devida ao LOCADOR, no prazo máximo de 10(dez) dias, contado da data do 
recebimento, pela LOCATARIA, do comunicado formal (notificação) de aplicação da 
penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis ou cobradas judicialmente. 
Referidas infrações caracterizam o descumprimento total da obrigação, sendo que o 
SESI terá direito de recusar a execução/prestação dos serviços contratados, de acordo 
com sua conveniência e oportunidade, notificando o locatário sobre a perda do 
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interesse na manutenção da contratação e determinando a desocupação do imóvel em 
até 30 (trinta) dias, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste 
instrumento, ficando ainda o LOCADOR autorizado a tomar posse do imóvel 
independente de qualquer procedimento judicial, caso o locatário não desocupe o 
imóvel depois de transcorrido o prazo que lhe foi concedido. 
 
Parágrafo Terceiro: Caso o locatário venha a infringir qualquer cláusula do contrato, que não 
implique uma multa específica para a hipótese ficará obrigado ao pagamento de penalidade 
equivalente ao valor de 02 (dois) alugueis vigentes à época da infração. Referida penalidade 
sempre será devida por inteiro, independentemente do prazo decorrido da locação. 

 
Parágrafo Quarto: O atraso no prazo de início e/ou de encerramento da execução/prestação 
dos serviços e o não atendimento das solicitações encaminhadas, no prazo estipulado, 
implicará, a cada ocorrência, multa correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) desse valor. 

 
Parágrafo Quinto: Nas hipóteses mencionadas no Parágrafo Terceiro e Parágrafo Quarto, a 
LOCATARIA será notificada a recolher toda a importância devida ao LOCADOR (multa), no 
prazo máximo de 10(dez) dias, contado da data do recebimento, pela LOCATARIA, do 
comunicado formal (notificação) de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis ou cobradas judicialmente. Depois de passados 60 (sessenta) dias 
sem o pagamento da quantia devida, restará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação, sendo que o SESI terá direito de recusar a execução/prestação dos serviços 
contratados, de acordo com sua conveniência e oportunidade, notificando o locatário 
sobre a perda do interesse na manutenção da contratação e determinando a 
desocupação do imóvel em até 30 (trinta) dias, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas neste instrumento, ficando ainda o LOCADOR autorizado a tomar 
posse do imóvel independente de qualquer procedimento judicial, caso o locatário não 
desocupe o imóvel depois de transcorrido o prazo que lhe foi concedido. 

 
Parágrafo Sexto: Ocorrido à rescisão o por algum dos motivos retrocitados, o LOCADOR 
poderá contratar o remanescente mediante dispensa de licitação com fulcro no art. 9º XVII do 
RLC do SESI, observando a ordem de classificação da licitação e as mesmas condições 
oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para a execução/prestação 
dos serviços.  

 
Parágrafo Sétimo: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 
tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a 
critério do LOCADOR. 

 
Parágrafo Oitavo: Sempre que não houver prejuízo para o LOCADOR, as penalidades 
impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, ao seu critério.  

 
Parágrafo Nono: A tolerância do Locador para qualquer ato que, em virtude do contrato, deva 
ser praticado ou satisfeito pelo Locatário, não dará a este qualquer direito, nem poderá ser 
tido como alteração ou novação do estabelecido no contrato. 

 
Parágrafo Décimo: Caso a LOCATARIA descumpra as cláusulas desse instrumento poderá 
ser suspenso o direito de licitar com o SESI-DR/TO por até dois anos. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa para a LOCATARIA, na forma da lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
A contratação não gera para o SESI, qualquer vínculo de natureza trabalhista ou 
previdenciária em relação aos empregados / terceirizados e/ou prepostos da LOCATARIA, 
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respondendo exclusivamente a empresa LOCATARIA por toda e qualquer ação trabalhista 
e/ou indenizatória por eles propostas, bem como pelo resultado delas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 
CONTRATO  
A Gestão do Contrato designada para coordenar e comandar o processo da fiscalização da 
execução contratual será realizada pela Gerente da ESCOLA SESI DE ARAGUAINA: 
Carmelita Regina Moraes Cavalcante.  
 
Parágrafo Primeiro: A responsável pela fiscalização e avaliação do contrato será o 
colaborador Rojânio Martins da Silva –Técnico Administrativo da ESCOLA SESI 
ARAGUAINA. 
 
Parágrafo Segundo: O Fiscal deverá comunicar a Gestora, qualquer problema que venha 
acontecer durante a execução do contrato. 
 
Parágrafo Terceiro: Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as 
obrigações assumidas por parte da LOCATÁRIA. 
 
Parágrafo Quarto: O fiscal do contrato deverá comunicar a Gestora qualquer problema que 
venha acontecer durante a execução dos serviços contratados, com vista ao alinhamento 
cabível sem prejuízo para as partes. 
 
Parágrafo Quinto: Ao fiscal incumbirá fiscalizar a execução dos serviços, determinando ao 
locatário as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do respectivo contrato, 
bem como anotar e enquadrar as infrações constatadas, comunicando as mesmas a Gestora. 
 
Parágrafo Sexto: Os casos não abordados serão definidos pelo Fiscal e pelo Gestor, de 
maneira a manter o padrão de qualidade previsto para o objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
A inexecução total ou parcial de condições avençadas pode acarretar rescisão do contrato, 
com as consequências contratuais e as previstas em lei e regulamento. 
 
Parágrafo Primeiro: Também são motivos para a rescisão do contrato: 

I. Caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais; 
II. Ocorrendo liquidação judicial, concordata ou falência da LOCATARIA; 

III. Não cumprimento do contrato, sem justa causa e prévia comunicação a 
LOCADOR; 

IV. Supressão, por parte da LOCADOR, de serviços que acarretem 
modificação do valor inicial do contrato além do valor permitido. 
 

Parágrafo Segundo: Não caberá a LOCATÁRIA indenização de qualquer espécie nos casos 
em que a mesma der causa à rescisão contratual por inadimplência de qualquer uma das 
normas contratuais vigentes e/ou não mencionadas neste contrato, caso em que o 
LOCATÁRIO será considerada responsável para todos os efeitos legais. 

 
Parágrafo Terceiro: Caso a LOCATÁRIA venha a solicitar a rescisão do contrato, antes de 
decorrido o prazo de sua vigência, deverá fazê-lo com 60 (sessenta) dias corridos de 
antecedência, pagando multa compensatória equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes na 
ocasião, de forma integral, seja qual for o tempo decorrido do contrato e sem prejuízo do 
correto pagamento de aluguel devidos nestes 60 (sessenta) dias corridos. 
 
Parágrafo Quarto: Caso a solicitação de rescisão do contrato seja do LOCADOR, sem motivo 
que a justifique, e sem a observância de antecedência mínima de 60 (sessenta) dias corridos, 
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configurará infração contratual, sujeita à aplicação de penalidade equivalente a 03 (três) 
aluguéis vigentes na ocasião, de forma integral. 

 
Parágrafo Quinto: Em caso de incêndio ou qualquer outro acidente de natureza grave que 
impossibilite a continuidade das operações da LOCATÁRIA, desde que não seja por sua 
culpa, ficará facultado a este rescindir a locação, sem que nenhuma das partes incorra nas 
penalidades acima previstas. 
     
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR 
A LOCATARIA deverá passar por critérios de avaliação do LOCADOR nos quesitos: 
Atendimento, Pontualidade, Qualidade e Cumprimento de Cláusulas Contratuais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
Nos casos omissos, aplicar-se-á o Código Civil Brasileiro, Código de Defesa ao Consumidor 
e outras legislações pertinentes ao presente feito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Comarca de Palmas - TO, para dirimir todas e quaisquer dúvidas ou 
questões que possam surgir no cumprimento das cláusulas do presente Contrato, 
renunciando outros, por mais privilegiados que o sejam. 
 
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e para um mesmo efeito, assim como duas testemunhas abaixo, a tudo 
presente. 

 
Palmas-TO,..........de..............de ............. 
 
 
 

CHARLES ALBERTO ELIAS 
Superintendente do SESI-DR/TO 

LOCADOR 

........................................... 
Proprietário da ....................... 

LOCATARIA  
 

................................. 
Proprietário da.................. 

LOCATÁRIA 

 

 

 
TESTEMUNHAS: 
Nome:                                                        Nome: 
CPF:                                                           CPF: 
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(LOGOMARCA DA EMPRESA LICITANTE) 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2021 SESI-DR/TO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 SESI-DR/TO 
 
 

Razão Social: 
 

Endereço:  Bairro:  

Cidade:  Estado:  CEP:  

CNPJ:  TEL:  

Dados Bancários:  

 
OBJETO: Locação de espaço físico para exploração de serviço de lanchonete/cantina, por 
pessoa jurídica do ramo, nas dependências da Escola SESI de Araguaína, com área total de 
24,00 m² (vinte e quatro metros quadrados), conforme segue:  
 
 

LOTE ÚNICO – LANCHONETE/CANTINA 

ITEM 
ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS MÍNIMAS 
VIGÊNCIA 
(MESES) 

VALOR 
UNITARIO 
MENSAL 

VALOR  
TOTAL ANUAL  

01 

Locação de espaço físico 
interno para instalação e 
funcionamento de 
lanchonete/cantina.  

12 R$ ....... R$ .......... 

 
 
CONDIÇÕES: 
 
Prazo, local de execução e condições para prestação dos serviços: Conforme previsto 
no edital de Pregão Presencial nº 001/2021 SESI-DR/TO. 
 
DECLARAÇÃO: 
  
Declaro para os devidos fins que os preços apresentados na presente proposta incluem todos 
os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto desta licitação. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a contar da data prevista para abertura do certame. 
 
 
Data _____/______/______.  
 
 

 

ANEXO VII 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
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Nome por extenso do Representante Legal da Empresa 
 

Nome da Empresa 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta de Preços não é exaustivo, cabendo à 
empresa licitante verificar no Edital e seus anexos se há informações adicionais e/ou 
complementares as quais deveriam constar neste modelo. 

 
 

 
 
 
 

 
 


