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Edital de Chamamento nº 003/2022 
 
1. DO OBJETO  
 
1.1. O presente Chamamento destina-se à pesquisa pública de preços, relativa a 
contratação de empresas especializadas para gestão, produção e distribuição de 
refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar), com a implantação de 03 (três) 
Restaurantes Populares, em espaços físicos adquiridos/alugados pelas empresas, 
equipados com todos os recursos necessários ao bom funcionamento, conforme 
especificação constante neste Edital, ao menor custo possível pelas empresas 
interessadas. 
 
2. DA ENTREGA DAS PROPOSTAS 
 
2.1. Os interessados deverão encaminhar via e-mail: 
medeiros.gabriel@recife.pe.gov.br, a Proposta, a qual deverá obrigatoriamente conter 
a razão social, o timbre da empresa, assinatura do proponente, data da proposta, 
validade da proposta, CNPJ da empresa, lote, valor unitário e total, bem como conter o 
atendimento às especificações abaixo:  
 
2.2  As propostas poderão ser encaminhadas a partir do dia 02 de maio de 2022 até 
as 17 horas do dia 17 de maio de 2022. 
 
2.3 A Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e 
Políticas sobre Drogas- SDSDHJPD poderá prorrogar os prazos do item anterior, em 
caso de necessidade. 
 
2.4 Juntamente com a proposta deverão ser encaminhados:  
 
I - Termo de compromisso assinado, conforme modelo constante no Anexo I, deste 
Edital;  
II - Cópia do documento listado abaixo:  
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídica.  
 
2.5 Tendo em vista que o presente chamamento se destina apenas a pesquisa de 
preços, a apresentação da proposta não gera direito à contratação.  
 
3 PUBLICIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E 
OUTRAS INFORMAÇÕES  
 
3.1 Após a publicação do Aviso deste Chamamento Público, o Termo de 
Referência estará disponível no endereço eletrônico 
<http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-desenvolvimento-social-juventude-
politicas-sobre-drogas-e-direitos-humanos>. 
 
4 PERÍODO DE ESCLARECIMENTOS 
 
4.1  Eventuais solicitações de esclarecimento sobre o procedimento relativo ao 
conteúdo deste Edital, seu Anexo e Termo de Referência ou de informações adicionais 
deverão ser enviadas no prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de 
apresentação das PROPOSTAS.  
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4.2 Os esclarecimentos deverão ser solicitados pelo e-mail 
medeiros.gabriel@recife.pe.gov.br. 
 
4.3  As respostas aos esclarecimentos solicitadas serão publicadas no endereço: 
http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-desenvolvimento-social-juventude-
politicas-sobre-drogas-e-direitos-humanos no prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à 
data de apresentação das PROPOSTAS. 
 
 
Recife, 29 de abril de 2022 
 
 
 

ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY 
Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos,  

Juventude e Políticas sobre Drogas   
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ANEXO I 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
 
 
 
 
Eu, ________________________________, representante da empresa 
________________________________, declaro para os devidos fins de direito, sob 
as penas da Lei, estar de acordo com as normas e condições descritas no Edital de 
Chamamento nº 003/2022, e, no caso de contratação, e comprometo-me a prestar o 
serviço na forma da proposta apresentada..  
 
Recife (PE), ___ de __________ de 2022.  
 
 

______________________________________________________________ 
Assinatura e Qualificação (representante legal) 


