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Pedido de
Compra:
1259975
000059/2022
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Compra: 1259975
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Tafuri
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Pedido: 7rpm-
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Telefone do
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Pedido: 37-3301-
0110
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ou Diretoria
Responsável: EM
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1. O BJ ET O : FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE A
JORNADA POLICIAL DOS ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS
2022– 231ª CIA ET/7ª RPM NAS COMPOSIÇÕES, HORÁRIOS E
QUANTIDADES DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

Lote Item
Código
do item
no SIAD

Qtde.
Unidade
de
Aquisição

Descrição do item CATMAS Valor
unitário

Valor
Total

1 1 7056 1 UNIDADE

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
REFEIÇÃO PREPARADAS POR
 TERCEIROS, PRESTADOS POR
PESSOA JURÍDICA

R$
7.391,00

R$
7.391,00

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.1.1. Fornecimento de alimentação durante a jornada policial dos alunos do
Curso de Formação de Soldados 2022– 231ª Cia ET/7ª RPM nas composições,
horários e quantidades a seguir elencados.

Datas e Horários de Distribuição das Refeições

Ordem Refeição Data Horário Quantidade

1 Lanche madrugada 29Ago22-Segunda-
feira 00h30min 110
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2 Café da Manhã 29Ago22-Segunda-
feira 05h00min 110

3 Lanche rápido 29Ago22-Segunda-
feira 08h30min 110

4 Almoço 29Ago22-Segunda-
feira 11h00min 110

5 Café da Tarde 29Ago22-Segunda-
feira 15h00min 110

6 Lanche rápido 29Ago22-Segunda-
feira 18h30min 110

As refeições prontas deverão ser servidas no local das atividades previsto no item 5

deste termo com (30) trinta minutos de antecedência do horário de referência.

1.1.2. DESCRIÇÃO DAS REFEIÇÕES E LANCHES:

- Lanche madrugada - : - 00h30m às 01h00m

Uma embalagem plástica contendo uma banana prata madura, uma maçã nacional (já
higienizada e embalada individualmente) e uma barra de cereal de no mínimo 25 (vinte e
cinco)gramas e 01 (um) isotônico de 500ml gelado sabor limão ou laranja;

- Café da manhã:  - 05h00m às 05h30m

um pão francês de 50g com duas fatias de presunto, uma fruta, alternando-se banana
prata ou maçã nacional e um pedaço de doce, 350ml de suco gelado (conforme a
embalagem, o suco pode ser fornecido 350ml). Para atender aos gostos diversificados
,deverá fornecer 100ml de café quente adoçado por pessoa, o que perfaz a quantidade
de 11,0 litros de café em cada refeição(cada“café da manhã”;

- Lanche rápido: - 08h30m às 08h40m

Uma embalagem plástica contendo uma banana prata madura, uma maçã nacional (já
higienizada e embalada individualmente) e uma barra de cereal de no mínimo 25 (vinte e
cinco)gramas;

- Almoço: - 11h00m às 12h00min

-Arroz, feijão de caldo, bife de filé de frango, macarrão, abobrinha verde batida, cenoura,
purê de batata, molho vermelho, couve refogada, 300ml de suco gelado (conforme a
embalagem, o suco pode ser fornecido 350ml), uma fruta, alternando-se banana prata ou
maçã nacional (já higienizada), e um pedaço de doce);

Para atender aos gostos variados, servir o suco nos sabores goiaba, laranja ou uva. O
doce poderá ser de goiabada,banana,paçoca e pé de moleque.

- Café da tarde: às 15h00m às 15h30min
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um pão francês de 50g com duas fatias de presunto, uma fruta, alternando-se banana
prata ou maçã nacional e um pedaço de doce, 300ml de suco gelado (conforme a
embalagem, o suco pode ser fornecido 350ml). Para atender aos gostos
diversificados,deverá fornecer 100ml de café quente adoçado por pessoa, o que perfaz a
quantidade de 11,0 litros de café em cada refeição(cada“café da manhã”);

- Lanche rápido:às 18h30m às 19h00min

Uma embalagem plástica contendo uma banana prata madura, uma maçã nacional (já
higienizada e embalada individualmente) e uma barra de cereal de no mínimo 25 (vinte e
cinco) gramas, 01 (um) isotônico de 500ml gelado sabor limão ou laranja.

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
2.1. As refeições deverão ser servidas em embalagens de isopor
descartável (marmitex) nº. 08, bem como devem ser transportadas em caixas
térmicas, devidamente higienizadas;
2.2. Os talheres, copos e outros utensílios também deverão ser
descartáveis e embalados individualmente;
2.3. As frutas que farão parte do lanche rápido deverão ser fornecidas não
muito maduras, para evitar seu perecimento precoce, mas nem podem estar
verdes, bem como serem de tamanhos similares;
2.4. Os pães deverão ser entregues já recheados com 02 (duas) fatias de
presunto, conforme especificado no cardápio para cada refeição, embalados
individualmente para cada militar;
2.5. A maçã deverá ser do tipo nacional; cada fatia de presunto ou
muçarela deverá pesar aproximadamente 20g; o arroz deverá ser tipo 1; o feijão
será tipo vermelho; o macarrão será o tipo espaguete nº 08; a goiabada será tipo
vermelha;
2.6. A salada deverá ser composta por vegetais crus. Todos deverão ser
cortados em pedaços pequenos e prontos para o consumo, sendo que para as
refeições servidas em marmitex, destinadas aos presentes na atividade, deverão
vir em mini-marmitex, separadamente;
2.7. Os sucos de frutas presentes em todas as refeições deverão ser em
lata (350ml), servidos gelados, com sabores de frutas cítricas variados.Como
forma de tornar mais rápida a distribuição do alimento, o suco deve ser fornecido
em embalagem individual e não em copos descartáveis ou em garrafas térmicas;
2.8. O café deverá ser servido em garrafas térmicas e e fornecidos copos
descartáveis de 200ml para distribuição do mesmo as discentes.
2.9. Nenhum alimento poderá ser armazenado em embalagem NÃO
apropriada;
2.10. Os cardápios somente poderão sofrer alterações mediante prévia
anuência do Contratante e justificativa da Contratada;
2.11. Deverão ser mantidos absoluta higiene na manipulação,
armazenamento, preparo e transporte dos alimentos;
2.12. O veículo utilizado para o transporte dos alimentos, refrigerado ou não,
deverá garantir a integridade e a qualidade a fim de impedir a contaminação e
deterioração dos produtos;
2.13. Qualquer alteração no conteúdo dos quadros acima, será informada a
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licitante vencedora, com antecedência mínima de 6 (seis) horas, para que possa
ajustar o fornecimento sem perda da qualidade da alimentação;
2.14.
alimentos n a atividade, um representante legal para o acompanhamento das
atividades da aprovisionadoria, bem como orientar, caso detecte algum
procedimento que cause prejuízo, especificamente no que tange ao
acondicionamento e distribuição das refeições;
2.15. Não deverão ocorrer atrasos na entrega dos alimentos. Caso
ocorram atrasos, a empresa poderá ser responsabilizada
administrativamente, tendo em vista os eventuais prejuízos causados ao
andamento da atividade;
2.16. O recolhimento dos detritos provenientes da alimentação será de
responsabilidade da empresa contratada que deverá lhe dar a devida destinação
conforme legislação vigente;
2.17. As refeições não poderão ser preparadas no local do fornecimento da
alimentação.

3. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:
3.1. A jornada policial militar está prevista no Plano de Curso de Formação
de Soldados 2022.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação
de, no mínimo, 1 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para
atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação do serviço, qualidade
do atendimento, cumprimento de prazos e demais condições da prestação do
serviço/aquisição.
4.2. A CONTRATADA deverá ter sede em um raio de até 50(cinquenta) KM
do local de realização do evento, conforme item 7, devido as refeições e lanches
por serem perecíveis e deverão ser fornecidos em bom estado de conservação
apropriado para o consumo.

5. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
5.1. O critério de aceitabilidade será de acordo com as normas da vigilância
sanitária.
5.2. As aquisições serão feitas conforme itens 1 e 1.1 deste termo de
referência.
5.3. Em caso de alguma mudança no planejamento das atividades, em
virtude de necessidade ou conveniência da administração pública, que alterem
data, horários e local de realização dos eventos e consequentemente de entrega
da alimentação, a empresa contratada será avisada com no mínimo 24 horas de
antecedência pela contratante,visando a readequação da entrega.

6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
6.1. O Contratante fará uma reunião na sede da CONTRATADA, no dia
anterior à Jornada Policial Militar em em horário a ser definido para acertar detalhes
e outras necessidades que julgar pertinentes.
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7. ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO:
7.1. As refeições e lanches deverão ser servidas no local das atividades
da Companhia de Manobras, situado na Rua Luís Guilherme da Silva, 601
– Distrito Industrial Coronel Jovelino Rabelo (sede da 7ª Cia Ind. PE), no
município de Divinópolis/MG, no dia 28 e 29 de Agosto de 2022, 30 minutos
antes dos horários estabelecidos no item 1.1 deste termo de referência.
7.2. O transporte e a entrega será responsabilidade da CONTRATADA.

8. DO PAGAMENTO:
8.1. O pagamento será efetuado através do sistema Integrado de
Administração financeira–SIAF/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos
credenciados pelo Estado, no prazo de trinta dias após a emissão da Nota Fiscal
devidamente conferida e atestada pela Unidade responsável, sendo que o atraso
na entrega dos documentos de cobrança implicará na prorrogação do vencimento
proporcional aos dias de atraso.

9. DO CONTRATO:
A nota de empenho de despesa que será emitida pelo Licitante substituirá o
contrato.

10. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:
10.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º,
do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente,
agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da
Administração.
10.2. Será designado o servidor: Comandante da 231ª Cia de Ensino e
Treinamento.
10.3.  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade
na execução do serviço, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por
escrito ou por e-mail cadastrado junto a SEPLAG, para adoção das providências
necessárias para sanar as falhas apontadas.
10.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela
lei civil.
10.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte,
o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital,
seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
10.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal
do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para
adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei
nº. 8.666/93. 
10.7. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do serviço.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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11.1. O recurso para o custeio da despesa será reservado na dotação
orçamentária:
1251 06 181 034 2032 0001 339039 03 0 10 1

12. DAS GARANTIAS:
12.1. Garantia de execução:
12.1.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto.
12.2. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou
garantia convencional
12.2.1.  Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias - produtos duráveis) a partir
da data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra garantia complementar
fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

13.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
13.1. Não será permitido a subcontratação do objeto deste termo de
referência.

14. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:
14.1. Deveres da CONTRATADA
14.1.1. Prestar o serviço constante deste termo, em acordo com as
especificações do objeto, item 1.1, no local e horários determinados, e de acordo
com os prazos estabelecidos, conforme especificado no presente
termo de referência.
14.1.2. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao serviço a ser
adjudicado, inclusive fretes e seguros, desde a origem até sua entrega no local de
destino.
14.1.3. Fornecer a alimentação conforme estipulado no cardápio, bem como o
quantitativo.
14.1.4. Utilizar gêneros alimentícios e afins de boa qualidade e dentro do prazo
de validade, mantendo sempre o teor nutricional e calórico de uma refeição
balanceada, quando de sua preparação, cumprindo rigorosamente as Leis,
Instruções, Normas e demais Legislações Sanitárias Federais e Estaduais e
orientações dos órgãos fiscalizadores sobre os procedimentos de manipulação e a
qualidade dos alimentos.
14.1.5. Proceder à preparação das refeições, observando as condições de
asseio exigíveis e de forma a serem aceitas pelo paladar comum;
14.1.6. Reparar , substituir e alterar eventuais discrepâncias entre a
alimentação fornecida e o Modelo de Cardápio apresentado pela contratada e os
constantes no termo de Referência;
14.1.7. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
Contratante;
14.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas
pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus
empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por
toda e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das
citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas
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dependências do Caso este seja chamado a juízo e condenado pelo eventual
inobservância das normas em referência, a obriga-se a ressarci-lo do respectivo
desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados na referida condenação.
14.2. Deveres do CONTRATANTE
14.2.1. Inspecionar e fiscalizar a execução do Contrato, através de agente
previamente designado, além de proceder o recebimento do objeto;
14.2.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados.
14.2.3. Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do
contrato, para que seja regularizado imediatamente por ela, sob pena de serem-lhe
aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;
14.2.4. Efetuar o pagamento no devido prazo previamente estabelecido neste
Termo de Referência;

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual
nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
15.1.1. advertência por escrito;
15.1.2. Multa moratória, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos
seguintes percentuais:
15.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do material entregue com atraso;
15.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do material entregue com atraso,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;
15.1.3. Multa compensatória, pela inexecução total ou parcial do contrato, de
20% (vinte por cento) sobre o valor do material não entregue, ou entregue com
vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;
15.1.4. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
15.1.5. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
15.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
15.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5.
15.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa
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à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e
Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
15.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
15.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados
a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo
administrativo sancionatório.
15.7. As sanções relacionadas nos itens 15.1.3, 15.1.4 e 15.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
15.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:
15.8.1. Retardarem a execução do objeto;
15.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;
15.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo
após o encerramento da fase de lances.
15.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
15.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do
Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:
PEDRO HENRIQUE BATISTA TAFURI, CAP PM

MASP:
141.018-2

Documento assinado eletronicamente por Pedro Henrique Batista Tafuri,
Capitão, em 11/08/2022, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 51188083 e o código CRC F0069CBC.
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