
 

  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS 

SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Rua General Jardim, 36 – 3° andar – Vila Buarque – CEP 01223-010 

E X T R A T O 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 463/2014-SMS.G  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.157.914-5 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2014 

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

DETENTORA: ML GESTÃO E SERVIÇOS LTDA. – EPP(1) 

CNPJ: 11.239.339/0001-61 

OBJETO: COFFEE BREAK, BRUNCH, KIT LANCHE E CAFÉ BOAS VINDAS 

VIGÊNCIA: 26/11/2014 A 26/11/ 2016(2) 

 
 
Item 01 – SERVIÇO DE COFFEE BREAK    -    R$ 15,00/un. 
- Café 
- Leite  
- Chá (1 tipo) 
- Água mineral 
- Achocolatado em pó  
- Suco de frutas (2 tipos) 
- Petit-fours variados (doces e salgados) 
- Mini sanduiches (2 tipos) 
- Salgados assados (2 tipos) 
- Doce (1 tipo) 
- Bolo (1 tipo) 
- Salada de fruta 
 
Item 02 – SERVIÇO DE BRUNCH    -    R$ 17,00/un. 
- Café 
- Leite  
- Chá (1 tipo) 
- Água mineral 
- Chocolate quente  
- Suco de frutas (2 sabores) 
- Refrigerantes (2 sabores) 
- Iogurte 
- Petit-fours variados (salgados) 
- Sanduiches de metro (2 tipos) 
- Salgados quentes assados (4 tipos) 
- Tortas salgadas (2 tipos) 
- Doce (2 tipos) 
- Bolo (2 tipos) 
- Frutas frescas 
- Granola ou Cereal matinal 

 



 

Item 03 – SERVIÇO DE KIT LANCHE    -    R$ 8,50/un. 
- 1 Sanduíche natural 
- 1 Fruta ou 1 porção de fruta 
- 1 Suco de frutas 
- 1 Bolo ou barra de chocolate 
- 1 Barra de cereal  
- 1 Garrafa de água 500 ml 

 
Item 04 – SERVIÇO DE CAFÉ DE BOAS VINDAS    -    R$ 7,00/un. 
- Água mineral 
- Café 
- Chá 
- Bolacha salgada 
- Bolacha doce 
 
 
 

UNIDADE 
REQUISITANTE 

Item 01 Item 02 Item 03 Item 04 

Coffee 
Break 

Brunch Kit lanche 
Café de 

Boas 
Vindas 

CESCOM 3.900 500 2.500 5.500 

PLANEJAMENTO 350 0 350 300 

ATENÇÃO BÁSICA 3.000 320 1.500 5.000 

CMS 2.000 320 1.500 3.000 

GEDEP/GEDEO 1.000 0 300 700 

SAMU 1.000 60 10.000 3.500 

DST/AIDS 1.500 150 2.000 1.000 

CEINFO 2.000 30 1.000 2.500 

CRS SUL 1.500 350 2.500 2.500 

CRS SUDESTE 1.500 350 2.500 2.500 

CRS NORTE 1.500 350 2.500 2.500 

CRS CO 1.500 350 2.500 2.500 

CRS LESTE 1.500 350 2.500 2.500 

EMS 1.500 35 2.500 3.000 

HMEC 1.000 35 2.000 2.000 

AUTARQUIA 150 300 750 1.000 

CATÁSTROFES* 100 0 100 0 

TOTAL 25.000 3.500 37.000 40.000 

 
 
 
 

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PUBLICAÇÃO NO DOC/SP DE  
03/12/14  -  PÁG. 46 
(1)ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL CONFORME PUBLICAÇÃO NO 
DOC/SP DE 09/09/15 – PÁG. 90  

(2)PRORROGAÇÃO CONFORME PUBLICAÇÃO NO DOC/SP DE 24/10/15 – 
PÁG. 87 
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(via pasta / processo / empresa)  D 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS 

SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Rua General Jardim, 36 – 3° andar – Vila Buarque – CEP 01223-010 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 463/2014-SMS.G  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.157.914-5 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2014 

 

 

 
 

Aos 26 dias do mês de novembro do ano dois mil 
quatorze, no Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, situado na Rua 
General Jardim, 36 – Centro - São Paulo, de um lado, a PREFEITURA DE SÃO 
PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, neste ato 
representada pelo Diretor da Divisão de Suprimentos, senhor Ricardo Pereira da 
Silva, por força da delegação conferida pela Portaria nº 890/13-SMS.G, de 30 de 
maio de 2013, doravante designada, simplesmente, SMS, e, de outro, a empresa 
MARIA DE LOURDES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - EPP., CNPJ nº 
11.239.339/0001-61 com sede na Rua Luiz Pacheco, nº 260, bairro Luz, cidade 
São Paulo/SP, telefone: (11) 2626-7996, e-mail: gabriela@momentfesta.com.br,  
vencedora e adjudicatária do PREGÃO ELETRONICO suprarreferido, neste ato 
representada pelo seu procurador, senhora Érica Leitão, RG nº 33.464.734-4, CPF 
nº 292.160.148-65, solteira, Empresária , brasileira, domiciliada à Rua Serra de 
Bragança, nº 953, apto. 111-B, Vila Gomes Cardim, doravante denominada, 
simplesmente, DETENTORA, face o despacho proferido às fls. 759 do processo nº 
2013-0.157.914-5, publicado no DOC/SP de 29/10/2014, página 96, resolvem 
firmar o presente instrumento, com fundamento no art. 15, II, da Lei nº 8.666/93 e 
no art. 11 da Lei nº 10.520/02, objetivando registrar o(s) preço(s) do(s) material(s) 
discriminado(s) na cláusula primeira, em conformidade com os termos do Edital do 
Pregão e seus Anexos e a proposta da DETENTORA, que integram o presente 
instrumento para todos os efeitos legais, bem como as seguintes cláusulas: 

 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto desta Ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, BRUNCH, 
KIT LANCHE E CAFÉ BOAS VINDAS, descritos e especificados no Anexo I 
do Edital do Pregão nº 315/2014, cujos termos são parte integrante deste 
instrumento, nas condições a seguir ajustadas: 

mailto:gabriela@momentfesta.com.br
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
2.1 O(s) preço(s) registrado(s) nesta Ata refere(m)-se ao(s) seguinte(s) item(ns): 

  

Item 01 – SERVIÇO DE COFFEE BREAK    -    R$ 15,00/un. 
- Café 
- Leite  
- Chá (1 tipo) 
- Água mineral 
- Achocolatado em pó  
- Suco de frutas (2 tipos) 
- Petit-fours variados (doces e salgados) 
- Mini sanduiches (2 tipos) 
- Salgados assados (2 tipos) 
- Doce (1 tipo) 
- Bolo (1 tipo) 
- Salada de fruta 

 
Item 02 – SERVIÇO DE BRUNCH    -    R$ 17,00/un. 

- Café 
- Leite  
- Chá (1 tipo) 
- Água mineral 
- Chocolate quente  
- Suco de frutas (2 sabores) 
- Refrigerantes (2 sabores) 
- Iogurte 
- Petit-fours variados (salgados) 
- Sanduiches de metro (2 tipos) 
- Salgados quentes assados (4 tipos) 
- Tortas salgadas (2 tipos) 
- Doce (2 tipos) 
- Bolo (2 tipos) 
- Frutas frescas 
- Granola ou Cereal matinal 
 

Item 03 – SERVIÇO DE KIT LANCHE    -    R$ 8,50/un. 
- 1 Sanduíche natural 
- 1 Fruta ou 1 porção de fruta 
- 1 Suco de frutas 
- 1 Bolo ou barra de chocolate 
- 1 Barra de cereal  
- 1 Garrafa de água 500 ml 
 
Item 04 – SERVIÇO DE CAFÉ DE BOAS VINDAS    -    R$ 7,00/un. 
- Água mineral 
- Café 
- Chá 
- Bolacha salgada 
- Bolacha doce 
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2.2 O preço a ser pago pelo fornecimento realizado será aquele registrado neste 
instrumento, independentemente da data da entrega do objeto. 
 

2.3 O preço registrado compreenderá todos os custos necessários à execução 
do objeto desta Ata de Registro de Preço, incluso frete até os locais de 
entrega. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO 

3.1. Não haverá reajuste do preço registrado. 

 

3.2. O preço registrado poderá ser adequado pelo Departamento de Gestão de 
Suprimentos/COMPREM, nos termos do Decreto Municipal nº 49.286/08, em 
função da dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu 
respectivo valor obedecendo a seguinte metodologia: 

 

3.2.1. Independentemente de solicitação da detentora, o preço registrado 
poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, cabendo ao órgão responsável convocar a 
DETENTORA para estabelecer o novo valor; 

 

3.2.2. Frustrada a negociação com a DETENTORA, visando a redução 
dos preços registrados, no caso do subitem anterior, será o registro 
de preços cancelado, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei 
Municipal nº 13.278/02 e subitem 9.1.3 da presente Ata de Registro 
de Preços; 

 

3.2.3. O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da 
DETENTORA, desde que seu pedido esteja acompanhado de 
documentos que comprovem a variação de preços do mercado, 
tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do 
produto acabado ou de matérias-primas, etc.; 

 

3.2.4. Os novos preços aprovados pela COMPREM só entrarão em vigor 
após a assinatura do respectivo aditivo contratual pelas partes, 
retroagindo seus efeitos à data do pedido de revisão ou à data da 
efetiva complementação dos documentos necessários para instruir 
o pedido, nos termos do Decreto Municipal nº 49.286/08. 

 
CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO 
 

4.1 O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de um ano, 
prorrogável por até igual período, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 
13.278/02. 

 
CLÁUSULA  QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO 

DE ENTREGA 
 
5.1  O consumo médio estimado dos materiais, cujos preços são registrados 

nesta Ata, está distribuído, pela ordem, entre as seguintes unidades 
requisitantes: 
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 Item 01 Item 02 Item 03 Item 04 

UNIDADE 

REQUISITANTE 

Coffee 

Break 
Brunch 

Kit 

lanche 

Café de Boas 

Vindas 

     
CESCOM 3.900 500 2.500 5.500 

PLANEJAMENTO 350 0 350 300 

ATENÇÃO BÁSICA 3.000 320 1.500 5.000 

CMS 2.000 320 1.500 3.000 

GEDEP/GEDEO 1.000 0 300 700 

SAMU 1.000 60 10.000 3.500 

DST/AIDS 1.500 150 2.000 1.000 

CEINFO 2.000 30 1.000 2.500 

CRS SUL 1.500 350 2.500 2.500 

CRS SUDESTE 1.500 350 2.500 2.500 

CRS NORTE 1.500 350 2.500 2.500 

CRS CO 1.500 350 2.500 2.500 

CRS LESTE 1.500 350 2.500 2.500 

EMS 1.500 35 2.500 3.000 

HMEC 1.000 35 2.000 2.000 

AUTARQUIA 150 300 750 1.000 

CATÁSTROFES* 100 0 100 0 

     
TOTAL 25.000 3.500 37.000 40.000 

 

5.2 A presente Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as 
contratações de que dela poderão avir, facultada a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, devidamente justificada, sendo 
assegurada à DETENTORA a preferência em igualdade de condições.  

 

5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de 
utilizarem a presente ata de registro de preço, realizando prévia 
pesquisa dos preços correntes no mercado para fornecimento do 
produto, nas mesmas condições previstas neste instrumento. 

 
5.3 O contrato de fornecimento apenas estará caracterizado após o recebimento 

pela DETENTORA das ordens de fornecimento, emitidas pelas unidades 
requisitantes, as quais deverão ter sido precedidas da emissão da 
competente nota de empenho, para cuja retirada a DETENTORA terá o 
prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo através 
do Diário Oficial da Cidade de São Paulo. 

 

5.3.1 Quando cabível a lavratura de termo de contrato, a DETENTORA 
deverá comparecer para firmá-lo no mesmo prazo assinalado para 
a retirada da nota de empenho, ocasião em que deverá recolher o 
preço público devido pela lavratura do instrumento contratual. 
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5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando 
este for exigível) ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, 
dos seguintes documentos, devidamente atualizados: 

 

5.5.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – 
CND/INSS; 

 

5.5.2  Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 

 

5.5.3 Comprovação da inexistência de registro em nome da empresa 
junto ao CADIN – Cadastro Informativo Municipal. 

 
5.6 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de 

fornecimento, expedidas durante a vigência da presente Ata de Registro de 
Preço, mesmo que a respectiva entrega esteja prevista para data posterior a 
de seu termo final. 

 

5.7 Em caso de necessidade da Administração, devidamente justificada, o 
consumo médio mensal estimado poderá ser ultrapassado, mediante a 
expressa anuência da DETENTORA, desde que não superado o quantitativo 
anual previsto no subitem 5.1 para cada unidade requisitante. 

 

5.8 As ordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-
símiles ou outro tipo adequado de documento, deverão conter data de 
expedição, quantidade pretendida, preço unitário e total, local e prazo para 
entrega, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante. 

 

5.8.1  Ao receber a ordem de fornecimento (salvo se através de fac-
símile), a DETENTORA deverá dela passar recibo na cópia que 
necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a à unidade 
requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de 
requisição e de liquidação e pagamento. 

 

5.9 PRAZO DE ENTREGA: a entrega do objeto severa ser realizada na data e 
horário estabelecidos em agendamento prévio, o qual será enviado à 
contratada com antecedência mínima de 05(cinco) dias úteis. 
 

5.10 A entrega do objeto na unidade requisitante será acompanhada de nota 
fiscal ou nota fiscal fatura, bem como da cópia reprográfica da ordem de 
fornecimento e da nota de empenho. 

 

5.11 As notas fiscais deverão conter os números dos lotes correspondentes a 
cada entrega, bem como a marca e o nome do fabricante do produto. 

 
5.12 As unidades requisitantes não poderão receber produto diferente daquele 

objeto do registro de preço, sob pena de responsabilidade de quem tiver 
dado causa ao fato. 
 

5.13 Constatadas irregularidades no objeto entregue, a unidade requisitante 
poderá: 
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5.13.1  Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
5.13.1.1 Na hipótese de substituição, a DETENTORA deverá fazê-

la em conformidade com a indicação da Administração, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação 
por escrito. 

 

5.13.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, 
determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem 
prejuízo das penalidades cabíveis; 

 

5.13.2.1 Na hipótese de complementação, a DETENTORA deverá 
fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado. 

 

5.14 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da entrega da fatura ou de documento equivalente, 
uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
especificações contratadas, mediante termo de recebimento definitivo ou 
recibo, firmado pelo servidor responsável. 

 

5.15 O recebimento do material pelo órgão requisitante não exclui a 
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade 
do produto verificadas posteriormente, garantindo-se ao órgão requisitante 
as faculdades previstas no art. 18 da Lei nº 8.078/90. 

 

5.16 As embalagens deverão ser acondicionadas conforme praxe do fabricante, 
trazendo impressa a indicação quantitativa, qualitativa, número de lote, data 
de fabricação e prazo de validade. 

 

5.17 Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega somente serão analisados 
pela Administração caso sejam requeridos até a data final prevista para a 
entrega e desde que estejam instruídos com as devidas justificativas e 
comprovação. 

 

5.17.1 Os pedidos instruídos em condições diversas das previstas 
anteriormente serão indeferidos de pronto. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data final do 
adimplemento de cada fornecimento. 

 
6.2 Em havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva da SMS, os valores 

devidos serão acrescidos da respectiva compensação financeira, mediante 
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requerimento expresso da DETENTORA, nos termos da Portaria SF nº 05 
de 05 de janeiro de 2012. 

 
6.2.1  Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o 

subitem 6.2, o valor do principal devido será reajustado utilizando-
se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de 
poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros 
incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de 
compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), 
observando-se, para tanto, o período correspondente à data 
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento 
efetivamente ocorreu. 

 
6.3 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à 

unidade requisitante a competente nota fiscal, acompanhada do atestado de 
recebimento definitivo, cópia reprográfica da nota de empenho e da 
respectiva ordem de fornecimento. 

 
6.3.1  Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da 

documentação necessária ao pagamento, o prazo será 
interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a 
regularização. 

 
6.4 O pagamento será retido se houver pendências no CADIN. 

 
6.5 Estando em termos a documentação apresentada, o pagamento devido será 

depositado na conta corrente que a DETENTORA deverá manter no BANCO 
DO BRASIL, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197, de 22 de janeiro 
de 2010. 

 
6.5.1  Em sendo a unidade requisitante entidade autárquica, a forma de 

pagamento será a eleita pela administração indireta. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 
 
7.1  A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura 

ocasione a SMS ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos 
decorrentes da presente Ata. 

 
7.2  Por ocasião de cada fornecimento, a DETENTORA deverá observar 

rigorosamente as especificações técnicas do produto, que deverá ser 
entregue com laudo de análise do fabricante para cada lote, de acordo com 
as disposições do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 315/2014. 

 
7.3 A DETENTORA estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados 

durante a vigência da presente Ata de Registro de Preço, ainda que o 
fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua 
vigência. 
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7.4 A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus 
empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais. 

 
7.5  A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, 

sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 
 
7.6 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à 

sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de 
reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de 
suas obrigações. 

 
7.7 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, 

obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no 
procedimento licitatório que precedeu a celebração da presente Ata de 
Registro de Preço. 

 
7.8 Arcar com as despesas de locomoção (ida e volta) das equipes de apoio 

profissional, até o local determinado da celebração pela SMS;  
 
7.9 Arcar com as despesas de alimentação para as equipes de apoio 

profissional; 
 
7.10 Responder e responsabilizar-se pelo recrutamento e seleção de seu 

pessoal, utilizados na execução dos serviços contratados, atentando para 
sua realização do melhor nível técnico;  

 
7.11 Fornecer material necessário para a realização dos serviços, em cada 

modalidade, inclusive em quantidade e qualidade adequadas, com 
observância ás recomendações aceitas pela boa técnica e legislação;  

 
7.12 Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma 

a NÃO serem confundidos com similares de propriedade da 
ADMINISTRAÇÃO;  

 
7.13 Assumir integralmente a responsabilidade pelos danos causados 

diretamente a SMS ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução dos serviços; 

 
7.14 Ressarcir a SMS ou terceiros prejuízos suportados, em razão da ação ou 

omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais 
contratados, durante a execução ou em razão dos serviços contratados;  

 
7.15 Manter quadro de profissionais em número suficiente, de forma a cumprir as 

obrigações assumidas com o objeto desta ata;  
 
7.16 Responsabilizar-se por eventuais ausências na prestação de serviços por 

parte dos profissionais, sem repasse de qualquer ônus à ADMINISTRAÇÃO, 
para que não haja interrupção dos serviços prestados;  
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7.17 Manter um plantão de atendimento nos dias dos EVENTOS, para adotar 
providências imediatas nas ocorrências de atrasos, ausência ou outros 
problemas com a equipe de profissionais, a fim de evitar transtornos à 
celebração;  

 
7.18 Designar por escrito, no ato da assinatura do contrato, preposto(s) com 

poderes para atendimento de possíveis ocorrências durante a execução 
deste contrato.  

 
7.19 A DETENTORA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços 

contratados, cumprindo evidentemente, as disposições legais que interfiram 
em sua execução, destacando-se a legislação ambiental;  

 
7.20 A DETENTORA deverá executar os trabalhos de forma a garantir os 

melhores resultados, cabendo à mesma otimizar a gestão, quer de seus 
recursos humanos quer materiais, de forma a cumprir as obrigações 
assumidas com qualidade e produtividade adequada ao tipo de trabalho. 

 
7.21 Toda contratação e pagamento dos serviços de mão de obra especializada 

ou não será de responsabilidade da DETENTORA. Nos preços 
apresentados deverão estar inclusas todas as despesas, tais como; 
uniformes, transporte/deslocamento, fretes, estadias, refeições, materiais, 
equipamentos, incluindo sua montagem, instalação e desmontagem, 
seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da 
execução do objeto do contrato. 

 
7.22 Todos os envolvidos deverão possuir experiência no trato com autoridades e 

estar devidamente uniformizados, tais como copeiras, garçons, garçonetes, 
etc.  

 
7.23 Os profissionais especializados deverão ser comprovadamente capacitados 

e quando necessário possuir a devida habilitação. Caso o desempenho do 
profissional seja considerado, pelo gestor do contrato da SMS, inadequado 
ou não qualificado, o profissional deverá ser substituído de imediato.  

 
7.24 A DETENTORA deverá manter a disciplina entre seus empregados, aos 

quais será expressamente proibido o uso de qualquer bebida alcoólica ou de 
substâncias consideradas ilícitas, durante a prestação dos serviços.  

 
7.25 Todos os equipamentos e utensílios a serem utilizados, deverão estar em 

estado de novos e em perfeita condições de uso, devendo os danificados 
serem substituídos de imediato, para que as atividades programadas não 
sofram interrupção.  

 
7.26 A DETENTORA deverá responsabilizar-se integralmente pelo que lhe for 

demandada pela SMS e todas as suas unidades, organizando e executando 
o(s) serviço(s) do objeto desta ata, dentro da especificação do objeto de 
contratação.  
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7.27 A DETENTORA deverá oferecer todo(s) o(s) produto(s) necessário(s) para a 
realização da(s) celebração(ões), de acordo com a solicitação e 
requerimento, respeitando sempre o modelo do produto sugerido pela 
Administração.  

 
7.28 A DETENTORA deverá responsabilizar-se integralmente pelas demandas da 

SMS, atendendo na prestação dos serviços de assessoria, organização, 
planejamento, promoção e execução das atividades diversas relacionadas 
ao objeto desta ata, sendo na elaboração e no fornecimento de toda 
infraestrutura no que se refere à execução dos trabalhos, administração dos 
serviços, acompanhamento e supervisão das atividades, além de apontar os 
diversos itens necessários para a condução dos trabalhos, mobiliários e 
equipamentos adequados, recursos humanos e infraestrutura para viabilizar 
os diversos tipos de serviços de alimentação e demais itens inerentes às 

necessidades desta Secretaria e suas unidades, vinculados aos descritos 
neste Termo de Referência, do planejamento, à montagem e à 
desmontagem, além de ações prévias às celebrações e pós-celebrações, e 
demais serviços correlatos, todos compreendidos no desenvolvimento das 
atividades. 

 
7.29 Todos os procedimentos para a execução do presente objeto deverão 

ocorrer de acordo com a legislação em vigor, referente às Boas Práticas 
para serviços de alimentação. 

 
7.30 Os alimentos fornecidos deverão estar de acordo com a legislação vigente 

quanto à sua qualidade sanitária, embalagem e regulamentos técnicos de 
identidade e qualidade expedidos pelos órgãos competentes do Ministério da 
Saúde e do Ministério da Agricultura. 

 
7.31 A DETENTORA deverá manter o controle qualitativo e quantitativo dos 

alimentos, observando-se os prazos de validade e datas de vencimento, 
comprometendo-se a não utilizar nenhum alimento fora do prazo de validade 
indicado, ou alterações de características, ainda que dentro da validade. 

 
7.32 A DETENTORA deverá realizar o pré-preparo e preparo de acordo com as 

normas técnicas de higiene e específicas para cada tipo de alimento. 
 
7.33 Os alimentos deverão ser acondicionados em recipientes apropriados, tanto 

o líquidos quanto os sólidos e higienizados de modo que sejam garantidas 
as suas características organolépticas e rotulados em conformidade com a 
legislação em vigor, especialmente a Resolução RDC nº 259 de 20/09/2002, 
ANVISA/MS, Resolução RDC nº 360 de 23/12/2003, ANVISA/MS, Lei 
Federal 10.674 de 16/05/2003. 

 
7.34 Os alimentos deverão ser transportados em veículos fechados, próprios para 

transporte de alimentos, em perfeitas condições de uso (mecânica, higiene e 
limpeza), de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

 
7.35 Os veículos deverão obedecer às condições gerais da legislação vigente 

pertinente, em especial, as Portarias CVS-15/91, alterada pela Portaria CVS 



 

 

ATA 463/2014-SMS.G 11 

04/2011 e CVS 05/2013, e possuir licença/cadastro para transporte de 
alimentos, fornecida pelo órgão de vigilância sanitária competente. Esse 
cadastro deverá ser disponibilizado ao PMSP sempre que solicitado. 

 
7.36 Os alimentos deverão ser transportados em condições que preservem tanto 

as características da embalagem, como também, a qualidade dos mesmos 
quanto às características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas, 
atendendo à legislação vigente, em especial, a Portaria nº 326 de 30/07/97 
da SVS/MS, e Portarias CVS 15/1991, alterada pela Portaria CVS 04/2011, e 
CVS 01/2007. 

 
7.37 A DETENTORA deverá emitir documentos fiscais hábeis, que possibilitem o 

transporte dos alimentos legalmente dentro do Município de São Paulo. 
 

7.38 As despesas decorrentes do transporte, para o determinado evento, correrão 
por conta da  DETENTORA, assim como todos os tributos. 

 
7.39 A DETENTORA deverá permitir à fiscalização dos órgãos competentes da 

Prefeitura do Município de São Paulo, em todos os aspectos inerentes à 
execução do objeto contratado, o que não exime a contratada da 
responsabilidade pelos alimentos fornecidos. 

 
7.40 A DETENTORA obriga-se a permitir em qualquer tempo, visitas técnicas em 

suas dependências, por técnicos da SMS – G, para efeito de verificação do 
atendimento pela empresa das normas técnicas e das exigências da 
legislação específica. 

 
7.41 A DETENTORA deverá entregar o produto nos locais, datas e horários 

indicados pela Municipalidade, dentro do município de São Paulo. 
 
7.42 Será de única e exclusiva responsabilidade da DETENTORA a assunção de 

quaisquer prejuízos causados por si ou seus empregados a terceiros ou à 
Municipalidade, por conta da execução do objeto contratado. 

 
7.43 A DETENTORA compromete-se a fornecer pessoal qualificado e capacitado, 

em número suficiente para atender a cada evento. 
 
7.44 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos fixados pelas Leis 

Trabalhistas e Previdenciárias, bem como aqueles referentes a acidentes de 
trabalho, FGTS, PIS dos seus funcionários envolvidos na prestação de 
serviço. 

 
7.45 A DETENTORA deverá seguir toda e legislação vigente em especial a CLT, 

no que diz respeito à segurança e higiene do trabalho.  
 
7.46 Os funcionários que prestarão serviço durante o evento deverão estar 

uniformizados e devidamente identificados e respeitar as normas de 
segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos em vigor. 
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7.47 A empresa que prestará os serviços de preparo e distribuição de alimentos, 
deverá possuir Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária – CMVS, 
conforme o Artigo 90 de Lei Municipal nº 13.725 de 09/04/2004, e possuir 
Responsável Técnico Legalmente Habilitado, conforme Artigo 93 da Lei 
Municipal nº 13.725 de 09/01/2004 e item 5.1 da Portaria Municipal SMS-G 
nº 1.210 de 02/08/2006. 

 
7.48 O serviço prestado deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), à Lei Municipal nº 13.275/04 (Código 
Sanitário do Município de São Paulo), ao Decreto Estadual nº 12.342 de 
27/09/78 (Código Sanitário), Portaria Municipal nº 1210/06 – SMS e às 
demais legislações pertinentes. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
 
8.1 A ADMINISTRAÇÃO deverá indicar, formalmente, um gestor e/ou o fiscal 

para acompanhamento da execução contratual, a quem os responsáveis se 
reportarão e a quem competirá à fiscalização dos serviços, a qualquer 
instante, solicitando à DETENTORA, sempre que achar conveniente, 
informações do seu andamento; 

 
8.2 A ADMINISTRAÇÃO enviará a confirmação do horário e o local das 

celebrações, que deverão ser comunicadas por escrito à DETENTORA, com 
antecedência mínima de 02 (dois) dias antes do início dos eventos; 

 
8.3 A ADMINISTRAÇÃO expedirá Autorização de Início de Serviços, com 

antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data de início da execução dos 
mesmos; 

 
8.4 A ADMINISTRAÇÃO deverá esclarecer prontamente as dúvidas que lhe 

sejam apresentadas pela DETENTORA; 
 
8.5 A ADMINISTRAÇÃO deverá atestar as medições dos serviços executados e 

encaminhar a mesma para pagamento. 
 

8.5.1 O valor de cada medição será apurado com base na quantidade da 
celebração efetivamente executada, e não na quantidade de 
serviços estimados. 

 
CLÁUSULA NONA – DO AGENDAMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFEE 

BREAK 
 

9.1. A empresa será informada sobre o agendamento dos serviços com a maior 
antecedência possível, assegurando o prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
9.2. A assessoria prévia constará da Ordem de serviços emitida pela SMS, 

somente quando for necessária. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA CELEBRAÇÃO 
 

10.1. Caso o objeto de execução desta ata venha a ser cancelado/adiado, a 
empresa contratada será informada com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas. 

 
10.2. Na hipótese de transferência ou cancelamento de algum evento, desde que 

comunicada à contratada com até 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência, não caberá qualquer remuneração pela SMS;  

 
10.3. Na hipótese da transferência ou cancelamento de algum evento ou atividade 

ocorrer no dia de realização, por motivo de força maior, será devido à 
contratada o valor referente a 50% (cinquenta por cento) do estipulado pela 
celebração;  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA QUALIFICAÇÃO DA MÃO DE OBRA 
 

11.1. Todo objeto de execução desta ata, que necessite de serviços de mão de 
obra qualificada, o profissional disponibilizado pela empresa contratada, 
deve ser comprovadamente especializado no serviço a ser prestado. 

 
11.2. O não cumprimento dessa exigência implicará no impedimento de suas 

participações. Em alguns casos, o profissional deverá obter certificados 
específicos os quais são exigências oficiais sendo eles: 

 
11.2.1. Deverá ter conhecimento dos regulamentos relativos aos objetos 

de execução desta ata, constante do Calendário da SMS e suas 
unidades. 

 
11.2.2. Os profissionais deverão seguir a programação e todas as normas 

indicada pela equipe da SMS e os responsáveis pelas celebrações. 
 
11.2.3. Caso seja necessário o uso de uniforme, fica vedada a inscrição 

que se relacione com propaganda política ou fumo. A publicidade 
de qualquer gênero só poderá ser realizada mediante autorização 
expressa da SMS; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ASSESSORIA PRÉVIA 
 

12.1. Consiste na prestação de serviços técnicos e especializados de um 
profissional para a criação, planejamento, dimensionamento, organização, 
negociação de serviços terceirizados, na administração, acompanhamento e 
supervisão da execução do objeto desta ata. Deverá ser um profissional com 
experiência comprovada na área, inserida à equipe de apoio e a utilização 
da estrutura física e logística da empresa. 

 
12.2. Na prestação dos Serviços deverão estar inclusos todos os valores relativos 

aos encargos sociais e impostos incidentes; Os serviços deverão ser 
solicitados conforme abaixo: 

 
1- Alta complexidade: Até trinta dias úteis antes da realização; 
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2- Média complexidade: Até quinze dias úteis antes da realização; 
3- Baixa complexidade: Até cinco dias úteis antes da realização; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 
13.1 Além das sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e demais 

normas pertinentes, o descumprimento de qualquer das obrigações 
assumidas pela DETENTORA importará na aplicação das seguintes 
penalidades: 

 
13.1.1 Pela recusa injustificada, ou cuja justificativa não seja aceita pela 

Administração, em assinar o respectivo termo de contrato ou retirar 
a respectiva nota de empenho ou a respectiva ordem de 
fornecimento, no prazo estipulado, multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do ajuste, sem prejuízo da aplicação da pena de 
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei nº 
10.520/02;  

 
13.1.1.1 Incidirá na mesma pena prevista no subitem 13.1.1, se a 

DETENTORA da Ata estiver impedida de firmar o termo 
de contrato ou de retirar a nota de empenho ou de retirar 
a ordem de fornecimento pela não apresentação dos 
documentos necessários para tanto. 

  
13.1.2 Pelo atraso na assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou na 

retirada da nota de empenho, multa diária de 1% (um por cento) 
sobre o valor do ajuste, até o décimo dia de atraso, após o qual 
será considerada a recusa injustificada prevista no subitem 13.1.1; 

 
13.1.3 Pelo atraso na entrega do material, multa diária de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da partida em atraso. Se o atraso 
comprometer o fornecimento caracterizará a inexecução parcial ou 
total do ajuste; 

 
13.1.4 Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

correspondente ao contrato ou à ordem de fornecimento decorrente 
da presente ata; 

 
13.1.6 Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor correspondente à parcela dos materiais não entregues ou 
entregues em desacordo com as especificações técnicas; 

 
13.1.7 Pelo descumprimento de quaisquer outras obrigações decorrentes 

do presente ajuste, não previstos nos subitens anteriores, multa de 
1% (um por cento) sobre o valor estimado da proposta ou do ajuste 
firmado, conforme o caso; 

 
13.1.8 Pelo cancelamento ou rescisão da presente Ata de Registro de 

Preço por culpa da DETENTORA, multa de 20% (vinte por cento) 
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sobre o valor do fornecimento mensal estimado multiplicado pelo 
número de meses faltantes para o termo final do ajuste. 

 
13.1.9 Pela rescisão do contrato firmado, por culpa da DETENTORA, 

multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento; 
 
13.1.10 Pena de impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, quando a gravidade das infrações cometidas 
recomendar o agravamento da pena. 

 
13.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das 

outras. 
 
13.3 No caso de aplicação de eventuais penalidades será observado o 

procedimento previsto no Capítulo X do Decreto Municipal nº 44.279/03 e na 
Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
13.4 O prazo para pagamento de eventuais multas aplicadas será de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da intimação da infratora. Caso seja possível, os valores 
devidos serão descontados do pagamento a que tiver direito a 
DETENTORA. 

 
13.5 O não pagamento das multas devidas acarretará a inscrição do débito no 

CADIN e no Sistema Municipal da Dívida Ativa, bem como o ajuizamento do 
competente processo de execução fiscal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA 
 
14.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá ser cancelada, de pleno direito, 

pela SMS, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a 
DETENTORA: 
 

14.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou 
normas legais aplicáveis à espécie; 
 
14.1.2 Não firmar os contratos de fornecimento ou deixar de retirar as 

notas de empenho, nos prazos previstos; 
 
14.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese deste tornar-se 

superior aos praticados no mercado; 
 
14.1.4 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e 

justificadas pela Administração; 
 
14.1.5 Deixar de possuir qualquer das condições de habilitação e ou de 

participação exigidas na licitação; 
 
14.1.6 Der causa à rescisão administrativa dos ajustes decorrentes da Ata 

de Registro de Preços. 
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14.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses 
previstas nesta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência 
com aviso de recebimento. 

 
14.3 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de 

rescisão dos contratos em geral, com as consequências legalmente 
previstas. 

 
14.3.1 A Ata de Registro de Preço também poderá ser rescindida na 

hipótese de caracterização superveniente da prestação de trabalho 
nas condições aludidas no §1º, do art. 1º da Lei municipal nº 
15.944/2013. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de São Paulo para dirimir as 

eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste. 
 
15.2 A DETENTORA exibiu neste ato o “Documento de Arrecadação do Município 

de São Paulo – DAMSP”, no valor de R$ 29,95 (vinte e nove reais e noventa 
e cinco), a ser juntado ao respectivo processo licitatório, correspondente ao 
pagamento do preço público relativo à lavratura deste instrumento. 

 

E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi por mim, Carmen A. C. dos 
Santos, lavrado o presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado 
em três vias de igual teor. 

 
               Ricardo Pereira da Silva 

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

 
 

DETENTORA: 

 

MARIA DE LOURDES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - EPP. 
Nome: Érica Leitão 
R.G nº 33.464.734-4 
CPF nº 292.160.148-65 
 

 

 
Testemunhas: 
 
 
1) Nome: Alzenira P. S. Assis 
     R.G n° 13.024.040 
 
 
2) Nome: Carmen A.C. dos Santos     

            R.G nº 14.007.154-4 
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ANEXO - I 

Termo de Referência 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO 
DE COFFEE BREAK, BRUNCH, KIT LANCHE E CAFÉ BOAS VINDAS 

 
 
Item 01 – SERVIÇO DE COFFEE BREAK 
Consumo Médio Anual: 25.000 unidades; 
 

- Café 
- Leite  
- Chá (1 tipo) 
- Água mineral 
- Achocolatado em pó  
- Suco de frutas (2 tipos) 
- Petit-fours variados (doces e salgados) 
- Mini sanduiches (2 tipos) 
- Salgados assados (2 tipos) 
- Doce (1 tipo) 
- Bolo (1 tipo) 
- Salada de fruta 

 
 
Item 02 – SERVIÇO DE BRUNCH 
Consumo Médio Anual: 3.500 unidades; 

 
- Café 
- Leite  
- Chá (1 tipo) 
- Água mineral 
- Chocolate quente  
- Suco de frutas (2 sabores) 
- Refrigerantes (2 sabores) 
- Iogurte 
- Petit-fours variados (salgados) 
- Sanduiches de metro (2 tipos) 
- Salgados quentes assados (4 tipos) 
- Tortas salgadas (2 tipos) 
- Doce (2 tipos) 
- Bolo (2 tipos) 
- Frutas frescas 
- Granola ou Cereal matinal 
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Item 03 – SERVIÇO DE KIT LANCHE 
Consumo Médio Anual: 37.000 unidades; 

 
- 1 Sanduíche natural 
- 1 Fruta ou 1 porção de fruta 
- 1 Suco de frutas 
- 1 Bolo ou barra de chocolate 
- 1 Barra de cereal  
- 1 Garrafa de água 500 ml 
 
 

Item 04 – SERVIÇO DE CAFÉ DE BOAS VINDAS 
Consumo Médio Anual: 40.000 unidades. 

 
- Água mineral 
- Café 
- Chá 
- Bolacha salgada 
- Bolacha doce 

  
1 DA EXECUÇÃO E DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 
 
1.1 ITENS REFERENCIAIS MÍNIMOS DOS CARDÁPIOS DE ALIMENTAÇÃO 

 
1.1.1 Café – fornecimento de café em recipientes térmicos com 

capacidade suficiente para atender a toda quantidade de 
comensais, de modo a manter a temperatura e suas características 
organolépticas, acompanhado de açúcar e adoçante em saches 
nas mesmas proporções adequadas. 

 
1.1.2 Água mineral – com e sem gás (quando solicitado, deverá ser 

servida água mineral em copinhos individuais de 250 ml ou 
garrafas de 500 ml). 

 
1.1.3 Leite – integral, embalagem tetrapack.  

 
1.1.4 Chá - Sachês com variados sabores de chá de ervas e frutas, 

servidos individualmente à escolha do cliente. Disponibilizar 
recipiente térmico de modo a manter a temperatura da água para o 
preparo do chá, acompanhado de açúcar e adoçante em saches 
nas mesmas proporções adequadas. 

 
1.1.5 Chocolate quente – leite integral, e chocolate em pó. 

 
1.1.6 Suco de frutas - natural ou de polpa de frutas, sem conservantes, 

em embalagem tetrapack individuais ou de 1 litro, normal e light, 
tipos laranja, manga, goiaba, pêssego, maracujá, caju ou uva, 
servidos gelados e ao natural, com opção de gelo. 

 
1.1.7 Refrigerante – normal e diet, servido gelado. 
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1.1.8 Gelo – em cubos, acondicionado em balde de gelo de inox. O gelo 
utilizado em alimentos deve ser fabricado com água potável, de 
acordo com o Padrão de Identidade e Qualidade vigente e 
armazenado em local limpo e bem conservado. 

 
1.1.9 Iogurte – em embalagem de 1L ou individual com ou sem adição 

de frutas na variação integral ou desnatado 
 

1.1.10 Petit-fours – variados doces e salgados 
 

Sanduíche natural - embalado individualmente, contendo rótulo com lista de 
ingredientes e a data de validade, variedades nas opções do tipo de pão 
podendo ser: fôrma, integral, francês, peso mínimo de 50g. Recheios 
variados podendo ser de queijo minas fresco, ricota, frango, peito de peru, 
queijo prato, presunto sem capa de gordura. O peso do recheio terá o 
mínimo de 60g. 

 
1.1.11 Sanduiche de metro – pão do tipo baguete com ou sem gergelim, 

cujo recheio ofereça no mínimo 30g por fatia. Acondicionados em 
embalagem apropriada que lhe confira a qualidade e aparência do 
produto. Quanto ao recheio dos sanduiches constará uma base 
que poderá ser pasta de ricota, maionese light, patê de ervas 
sobrepondo com os seguintes frios: queijo prato, mussarela, queijo 
minas fresco, peito de peru, peito de chester, lombinho, presunto 
magro e acrescidos de folhas de alface ou rúcula, tomate salada ou 
seco. 

 
1.1.12 Salgados assados – variados com distribuição de 30% para 

massa e 70% do recheio, cuja preparação são: esfiha de carne, 
queijo, frango, empadinhas de palmito ou frango, pão de batata 
recheado com catupiry, quiches, pão de queijo e mini croissant 

 
1.1.13 Tortas salgadas – torta de frango ou palmito. 

 
1.1.14 Doces – podem variar entre tortinhas de limão, morango, maçã, 

doce de leite, minibombas de chocolate ou creme, doce de 
abóbora. 

 
1.1.15 Bolos – chocolate com cobertura de chocolate, bolo de cenoura 

com cobertura de chocolate, bolo de laranja ou abacaxi simples 
sem cobertura, bolo de milho, bolo de fubá, bolo de maçã com 
farinha integral. 

 
1.1.16 Frutas – frescas da época higienizadas embaladas individualmente 

ou picadas em embalagem descartável transparente com tampa. 
 

1.1.17 Barras de Cereais com frutas ou chocolate.  
 

1.1.18 Granola - composta com flocos de aveia frutas secas e 
oleaginosas com ou sem mel (versão diet) ou cereal matinal que 
poderá ser de flocos de milho ou musli. 
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1.1.19 Biscoito salgado - tipo cream cracker de composição básica: 
farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais 
substâncias permitidas.  

 
1.1.20 Biscoito doce sem recheio, composição básica: farinha de trigo, 

gordura vegetal hidrogenada, água, sal, açúcar e demais 
substâncias permitidas, podendo ter sabores como mel, aveia, 
limão chocolate ou coco. 

 
 
1.2 ALIMENTOS / BEBIDAS E ENXOVAL 

 
1.2.1 Todos os cardápios deverão ser submetidos previamente à 

aprovação da SMS; 
 
1.2.2 Sempre, deverá ser servido suco ou refrigerante light/diet, além dos 

normais; 
 
1.2.3 Todos os acessórios necessários para a perfeita execução dos 

serviços, limpeza da copa, bandejas e retirada das toalhas da 
mesa será realizada pela empresa contratada logo após o termino 
da celebração; 

 
1.2.4 Eventualmente, havendo necessidade de sala vip, o enxoval 

deverá ser de louça/porcelana, além de copos de vidro e/ou cristal, 
máquina de café expresso e um garçom deverão ficar a disposição, 
na proporção de 1 funcionário para cada 50 pessoas; 

 
1.2.5 Para serviço de coquetel, o número de garçons deve ser adequado 

ao número de participantes e a louça será de vidro e/ou cristal; 
 
1.2.6 A empresa contratada deverá manter, durante a realização dos 

serviços, um responsável para atuar no caso de quaisquer 
intercorrências que possam prejudicar a qualidade dos serviços 
prestados; 

 
1.2.7 Sendo necessário, o fornecimento de água mineral em copos 

descartáveis, copos de vidro e bandejas para as mesas diretoras, 
sala de apoio, sala VIP, imprensa e coordenação, as mesmas 
devem ser servidas por todo o período da celebração; 

 
1.2.8 Instalação e manutenção de bebedouros com opção de água 

gelada e na temperatura ambiente, acoplados em garrafões de 
água mineral de 20 (vinte) litros, copos descartáveis e lixeira, pelo 
período da celebração. 

 
1.2.9 Os arranjos de flores não apresentam padrão específico, podendo 

variar entre vasos de flores para centro de mesa até arranjos 
baixos para mesa de autoridades, devendo o mesmo ser de 
tamanho compatível com a mesa a ser indicada para cada evento. 
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1.2.10 Fornecimentos de café em garrafas térmicas, com copos e colheres 
descartáveis, açúcar, adoçante e lixeiras pelo período de toda 
celebração. O café deverá ser preparado e reposto sempre que 
necessário; 

 
1.2.11 Os preços deverão ser cotados em ambiente hoteleiro e fora do 

ambiente hoteleiro. 
 

1.2.12 Os serviços de Buffet deverão ser executados utilizando, no 
mínimo:  

 
a) Arranjo de flores; 
b) Bailarinas (colheres) de inox para mexer o suco 
c) Balde de gelo; 
d) Bandejas de inox para depositar as garrafas térmicas refrigerantes e 

jarras de sucos; 
e) Caixa térmica para manter os sucos e refrigerantes devidamente 

gelados; 
f) Cestas para servir os lanches; 
g) Colherinhas descartáveis; 
h) Copos de vidro; 
i) Copos descartáveis; 
j) Garfinhos descartáveis; 
k) Garrafas térmicas de inox; 
l) Guardanapos de papel; 
m) Jarra de inox para o suco e água mineral; 
n) Pranchões; 
o) Pratinhos de sobremesa descartáveis; 
p) Pratinhos descartáveis para colocar guardanapos de papel; 
q) Sobre toalha/cobre-manchas de tecido; 
r) Talheres de inox; 
s) Toalhas descartáveis para as bandejas; 
t) Xícaras de porcelana. 

 
1.2.13. A quantidade deverá ser adequada ao número de participantes 

para cada celebração, sendo que os mesmos poderão comer à 
vontade. 

 
1.2.14. Os ornamentos e plantas não devem propiciar contaminação dos 

alimentos. As plantas não devem ser adubadas com adubo 
orgânico e não devem permanecer entre o fluxo de ar e os 
alimentos, nem sobre os balcões de distribuição. 

 
 

2. Condições Gerais: 
 

2.1.  Todos os procedimentos para a execução do presente objeto deverão 
ocorrer de acordo com a legislação em vigor, referente às Boas Práticas 
para serviços de alimentação. 
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2.2. Os alimentos fornecidos deverão estar de acordo com a legislação vigente 
quanto à sua qualidade sanitária, embalagem e regulamentos técnicos de 
identidade e qualidade expedidos pelos órgãos competentes do Ministério da 
Saúde e do Ministério da Agricultura. 

 
2.3. A empresa deverá manter o controle qualitativo e quantitativo dos alimentos, 

observando-se os prazos de validade e datas de vencimento, 
comprometendo-se a não utilizar nenhum alimento fora do prazo de validade 
indicado, ou alterações de características, ainda que dentro da validade. 

 
2.4. Realizar o pré-preparo e preparo de acordo com as normas técnicas de 

higiene e específicas para cada tipo de alimento. 
 
2.5. Os alimentos deverão ser acondicionados em recipientes apropriados, tanto 

o líquidos quanto os sólidos e higienizados de modo que sejam garantidas 
as suas características organolépticas e rotulados em conformidade com a 
legislação em vigor, especialmente a Resolução RDC nº 259 de 20/09/2002, 
ANVISA/MS, Resolução RDC nº 360 de 23/12/2003, ANVISA/MS, Lei 
Federal 10.674 de 16/05/2003. 

 
2.6. Os alimentos deverão ser transportados em veículos fechados, próprios para 

transporte de alimentos, em perfeitas condições de uso (mecânica, higiene e 
limpeza), de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

 
2.7. Os veículos deverão obedecer às condições gerais da legislação vigente 

pertinente, em especial, as Portarias CVS-6/99, CVS-15/91 e CVS-01/2007 e 
possuir licença/cadastro para transporte de alimentos, fornecida pelo órgão 
de vigilância sanitária competente. Esse cadastro deverá ser disponibilizado 
ao PMSP sempre que solicitado. 

 
2.8. Os alimentos deverão ser transportados em condições que preservem tanto 

as características da embalagem, como também, a qualidade dos mesmos 
quanto às características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas, 
atendendo à legislação vigente, em especial, a Portaria nº 326 de 30/07/97 
da SVS/MS, e Portarias CVS 15/1991 e 01/2007. 

 
2.9. É responsabilidade da Contratada emitir documentos fiscais hábeis, que 

possibilitem o transporte dos alimentos legalmente dentro do Município de 
São Paulo. 

 
2.10. As despesas decorrentes do transporte, para o determinado evento, correrão 

por conta da proponente, assim como todos os tributos. 
 
2.11. A empresa contratada deverá permitir à fiscalização dos órgãos 

competentes da Prefeitura do Município de São Paulo, em todos os aspectos 
inerentes à execução do objeto contratado, o que não exime a contratada da 
responsabilidade pelos alimentos fornecidos. 

 
2.12. A empresa fornecedora obriga-se a permitir em qualquer tempo, visitas 

técnicas em suas dependências, por técnicos da SMS – G, para efeito de 
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verificação do atendimento pela empresa das normas técnicas e das 
exigências da legislação específica. 

 
2.13. A empresa contratada deverá entregar o produto nos locais, datas e horários 

indicados pela Municipalidade, dentro do município de São Paulo. 
 
2.14. Será de única e exclusiva responsabilidade da contratada, a assunção de 

quaisquer prejuízos causados por si ou seus empregados a terceiros ou à 
Municipalidade, por conta da execução do objeto contratado. 

 
2.15. A empresa compromete-se a fornecer pessoal qualificado e capacitado, em 

número suficiente para atender a cada evento. 
 
2.16. A empresa deverá arcar com todos os encargos fixados pelas Leis 

Trabalhistas e Previdenciárias, bem como aqueles referentes a acidentes de 
trabalho, FGTS, PIS dos seus funcionários envolvidos na prestação de 
serviço. 

 
2.17. A empresa deverá seguir toda e legislação vigente em especial a CLT, no 

que diz respeito a segurança e higiene do trabalho.  
 
2.18. Os funcionários que prestarão serviço durante o evento deverão estar 

uniformizados e devidamente identificados e respeitar as normas de 
segurança do trabalho, disciplina e demais regulamentos em vigor. 

 
2.19. A empresa que prestará os serviços de preparo e distribuição de alimentos, 

deverá possuir Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária – CMVS, 
conforme o Artigo 90 de Lei Municipal nº 13.725 de 09/04/2004, e possuir 
Responsável Técnico Legalmente Habilitado, conforme Artigo 93 da Lei 
Municipal nº 13.725 de 09/01/2004 e item 5.1 da Portaria Municipal SMS-G 
nº 1.210 de 02/08/2006. 

 
2.20. Caso a licitante não possua cozinha própria, deverá indicar a razão social, 

endereço, CNPJ, e número do Cadastro ou Licença da VISA local ou Alvará 
da(s) empresa(s) responsável(is) pelo preparo dos alimentos que serão 
servidos no evento. 

 
2.21. Apresentar atestado(s) ou certidão(ões), em nome da licitante, fornecido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a 
prestação de serviço anterior do objeto licitado, nas condições semelhantes. 

 
2.22. O serviço prestado deverá atender aos dispositivos da Lei nº 8078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), ao Decreto Estadual nº 12.342 de 
27/09/78 (Código Sanitário), Portaria Municipal nº 1210/06 – SMS e às 
demais legislações pertinentes. 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS PARA 

COMPOSIÇÃO DO OBJETO DESTA 

ATA 

UNIDADE QUANTI

TATIVO 

MÍNIMO 

QUANTI

TATIVO 

MÁXIMO 

SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO E AMBIENTAÇÃO 

95 MESA DE PVC QUADRADA UN 1 150 

96 MESA DE PVC REDONDA UN 1 150 

97 
MESA DE MADEIRA TIPO PRANCHÃO 

0,80X2 m 

UN 1 30 

98 CADEIRA DE PVC SEM BRAÇO  UN 4 3000 

99 CADEIRA DE PVC COM BRAÇO UN 4 3000 

100 ARMÁRIO BAIXO COM CHAVE UN 1 30 

104 ARRANJO DE FLORES PARA MESA UN 1 70 

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 

101 
ÁGUA EM GARRAFÃO DE 20L UNIDADE 1 200 

102 
ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM 

GARRAFA DE 300 A 500 ml 

UNIDADE 1 20000 

103 
ÁGUA MINERAL COM GÁS EM 

GARRAFA DE 300 A 500ml 

UNIDADE 1 1000 

104 GELO EM BARRA OU CUBOS KG 1 100 

105 
CAFÉ DE BOAS VINDAS POR 

PESSOA 

5 40.000 

106 
COFFEE BREAK POR 

PESSOA 
20 25.000 

107 
BRUNCH POR 

PESSOA 

30 3.500 

108 
KIT LANCHE POR 

PESSOA 
5 37.000 
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UNIDADE 

REQUISITANTE 

Coffee 

Break 
Brunch 

Kit 

lanche 

Café de Boas 

Vindas 

     
CESCOM 3.900 500 2.500 5.500 

PLANEJAMENTO 350 0 350 300 

ATENÇÃO BÁSICA 3.000 320 1.500 5.000 

CMS 2.000 320 1.500 3.000 

GEDEP/GEDEO 1.000 0 300 700 

SAMU 1.000 60 10.000 3.500 

DST/AIDS 1.500 150 2.000 1.000 

CEINFO 2.000 30 1.000 2.500 

CRS SUL 1.500 350 2.500 2.500 

CRS SUDESTE 1.500 350 2.500 2.500 

CRS NORTE 1.500 350 2.500 2.500 

CRS CO 1.500 350 2.500 2.500 

CRS LESTE 1.500 350 2.500 2.500 

EMS 1.500 35 2.500 3.000 

HMEC 1.000 35 2.000 2.000 

AUTARQUIA 150 300 750 1.000 

CATÁSTROFES* 100 0 100 0 

     
TOTAL 25.000 3.500 37.000 40.000 

 
 


