
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2016 

Regime: Prestação de Serviços 

Tipo:  MAIOR LANCE

 

 

Objeto: Concessão onerosa de uso das dependências da Fundação João Pinheiro 
destinadas à exploração e administração do restaurante/lanchonete. 
 

RECIBO 
 

A Empresa__________________________________________________ CNPJ n°. 
__________________________, retirou Edital de Pregão nº. _________________/_______ 
e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações 
pelo e-mail: __________________________. 

________________________, aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 
(Assinatura) 

 
 
 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 

PELO E-MAIL:   compras@fjp.mg.gov.br

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2016 

1 – PREÂMBULO 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Fundação João Pinheiro, realizará a 
licitação na modalidade pregão presencial, em sessão pública, no endereço Alameda das 
Acácias, 70, Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG, para a concessão onerosa de uso para 
exploração e administração do restaurante/lanchonete instalado nas dependências da 
Fundação João Pinheiro, com especificação contida nesse Edital e em seus Anexos.  

Este pregão será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº. 
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de 
setembro de 2001 e pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008, nº. 
45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007, nº. 37.924, de 16 
de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, pela Resolução Conjunta SEPLAG 
/ JUCEMG nº. 6419, de 30 de novembro de 2007, pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 
de novembro de 2007, com suas alterações posteriores, e Resolução SEPLAG nº 009, de 
16 de fevereiro de 2009. 

1.1 O pregão será realizado pelo Pregoeiro Marcelo de Aguiar Gomes e Equipe de 
Apoio constituída pelos seguintes servidores: Cláudia Francisca Enes, Vanessa 
Pimenta de Jesus e Andresa Ferreira Silva, designados através da Portaria 25/16, 
de 16 de julho de 2016. 

1.2 A abertura da sessão de pregão terá início no dia 23 de dezembro às 10:00 horas. 

1.2.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa 
forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao 
certame. 

2 – OBJETO 

A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de concessão onerosa de 
uso das dependências da Fundação João Pinheiro destinadas à exploração e 
administração do restaurante/lanchonete, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência - Anexo I, parte integrante do presente edital. 

3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1 Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser 
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do edital.  
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3.2 Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por 
escrito, por meio do e-mail compras@fjp.mg.gov.br. 

3.2.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu 
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar 
as informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail). 

3.2.2 Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio 
de e-mail àqueles que enviaram solicitações de retirada do Edital. 

3.3 Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente 
Edital até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do edital, cabendo ao 
Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

3.3.1 O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao 
Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao Departamento de protocolo da 
Fundação João Pinheiro, Alameda dos Oitis, nº 190 – Bairro São Luiz – Belo 
Horizonte – MG CEP 31270-810, no horário de 08h00min (oito) às 
17h00min (dezessete) horas, observado o prazo previsto no subitem 3.3. 
deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar 
as provas que se fizerem necessárias; 

3.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada 
aos interessados. 

3.4 Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas 
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do 
endereço http://www.compras.mg.gov.br. 

3.4.1 As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a 
esse Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e 
os licitantes. 

3.5 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas 
a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as 
exigências contidas neste Edital. 

4.1.1 A participação na presente licitação é limitada a licitantes enquadrados 
como microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativas, 
conforme o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, no art. 

http://www.compras.mg.gov.br/
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34 da Lei nº 11.448/2007 e no art. 6º do Decreto Estadual nº 44.630/2007, 
alterado pelo Decreto Estadual nº 45.749/2011. 
 
4.1.1.1 Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser 
observado o disposto no item 5.4 deste edital. 

4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

4.2.1 Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial 
ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas 
estrangeiras que não funcionem no País. 

4.2.2 Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública 
Estadual. 

4.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

4.2.4 Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, 
empregado ou ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de 
Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de <180 (cento e 
oitenta)> dias anteriores à data da publicação deste Edital.  

4.2.5 Estejam constituídas sob a forma de consórcio.  

4.2.6 Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou 
jurídicas.  

4.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na 
presente licitação. 

4.4 Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste 
Edital. 

4.5 O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento 
licitatório. 

4.6 A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste 
Edital. 

5 – DO CADASTRO 

5.1 No início da sessão pública de realização do pregão, o representante do licitante 
deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente 
munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder 
pelo licitante, devendo ainda identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade ou 
outro documento equivalente. 
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5.2 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida, conforme modelo contido no Anexo III deste 
edital, ou documento que comprove os necessários poderes especiais para 
formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, em nome do licitante. 

5.2.1 No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 
licitante, deverá ser apresentado cópia autenticada do Estatuto ou 
Contrato Social juntamente com as alterações que comprovem sua 
capacidade de representação legal, com expressa previsão dos poderes 
para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de 
administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata 
de reunião ou assembleia em que se deu a eleição. 

5.2.2 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, 
com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa 
licitante, deverá ser apresentada no momento do credenciamento, cópia 
autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social acompanhado da 
última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da Diretoria em 
exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para 
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.3 A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo 
contido no Anexo III deste edital. 

5.3.1 A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte que apresentar restrições 
na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal deverá 
apresentar Declaração, assumindo o compromisso de promover sua 
regularização, caso formule o lance vencedor, conforme modelo contido 
no Anexo III deste edital. 

5.4 O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei 
Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 
44.630/07 e pela Resolução SEPLAG nº. 6419/2007 deverá comprovar a condição 
de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte, no momento do seu 
credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, conforme item 5.1, 
com a apresentação de: 

5.4.1 Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de 
enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta 
Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte; 

5.4.2 Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de 
enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 
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5.4.3 Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir 
o documento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei 
Complementar Federal n° 123/06, deverá ser apresentada, perante o 
CAGEF, declaração de porte feita pelo representante da empresa, sob as 
penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstância. 

5.5 As declarações ou certidões de que tratam as cláusulas do item 
“credenciamento” deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE, 
juntamente com os documentos exigidos para credenciamento. 

6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

6.1 ENVELOPE 01: 

6.1.1 A proposta comercial deverá ser elaborada em conformidade ao modelo 
constante do Anexo II deste edital e impressa em papel timbrado da 
empresa, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo a 
última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, 
acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, que 
acarretem lesão ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração 
ou impeçam exata compreensão de seu conteúdo. 

6.1.2 A proposta comercial deverá ser entregue pessoalmente ao Pregoeiro, em 
envelope indevassável, fechado, na sessão pública de abertura deste 
certame, conforme endereço, dia e horário especificados no preâmbulo 
deste Edital. 

6.1.3 O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a seguinte 
identificação: 

 

 

 

 

6.1.4 Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo 
proponente no ato da entrega de sua proposta comercial. 

6.1.5 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da 
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste 
Edital. 

6.1.6 As propostas deverão apresentar preço mensal e preço global, por lote, 
sendo vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas 
propostas que ofertem apenas um preço. 

ORGÃO/ENTIDADE: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: 

CNPJ: 

REPRESENTANTE LEGAL: 
TELEFONE/FAX:  
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6.1.7 O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade 
exigida, por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte 
do objeto. 

6.1.8 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos 
sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer 
outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto 
da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da 
contratada. 

6.1.9 Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente 
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 

6.1.10 Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do 
ICMS, conforme dispõe o art. 6º, e item 136, da Parte I, do Anexo I, do 
Decreto nº. 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e suas alterações 
posteriores. 

6.1.10.1 Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas 
enviadas os preços sem a dedução relativa à isenção do ICMS. 

6.1.10.2 A classificação das propostas, etapa de lances e o julgamento dos 
preços serão realizados a partir dos preços sem a dedução do 
ICMS, inclusive para os fornecedores mineiros. 

6.1.11 O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os 
documentos de habilitação, a proposta comercial adequada aos valores 
finais ofertados durante a sessão do pregão.  

6.1.11.1 O licitante mineiro, declarado vencedor, deverá informar na 
proposta comercial os preços com o ICMS e os preços resultantes 
de sua dedução. 

6.1.11.2 O disposto no subitem anterior não se aplica as empresas 
mineiras enquadradas como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte optantes pelo regime do Simples Nacional, que 
deverão apresentar em suas propostas apenas os preços com 
ICMS. 

6.1.11.3 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte mineiras de 
que trata o subitem anterior, deverá anexar em suas propostas 
comerciais a ficha de inscrição estadual na qual conste a opção 
pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, 
consultar a opção por este regime através do site: 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/. 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
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7 – DA HABILITAÇÃO 

Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de 
habilitação consignadas nesse edital. 

7.1 REGULARIDADE JURÍDICA: 

7.1.1 Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas 
das propostas comerciais, das declarações constantes no Anexo III deste 
Edital e do contrato.  

7.1.1.1 Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao 
responsável pela empresa para praticar atos junto à 
Administração Pública.  

7.1.2 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

7.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores 
ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, 
em se tratando de sociedades empresárias ou cooperativas e, no caso de 
sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou 
designação de seus administradores; 

7.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; 

7.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

7.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda - CNPJ; 

7.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo à sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame;  

7.2.3 Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal da sede 
do licitante e à Fazenda Estadual de Minas Gerais; 

7.2.3.1 Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de 
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a 
inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas 
Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que 
poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br. 
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7.2.4 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS;  

7.2.5 Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social – 
INSS; 

7.2.6 Certidão de Inexistência de Débitos junto à Justiça Trabalhista. 
 

7.2.7 Certidão de situação regular junto à Receita Federal. 

7.2.8 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a 
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas 
com efeitos de negativas. 

7.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

7.3.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e 
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 
execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa 
física, emitida nos últimos 06 (seis) meses; 

7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

7.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com as características e quantidade de atendimento médio de 
250 (duzentas e cinquenta) pessoas do objeto da licitação, estabelecidas 
no Anexo I, através da apresentação de atestados de desempenho 
anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da 
presente licitação. Os atestados deverão conter:  

7.4.1.1 nome empresarial e dados de identificação da instituição 
emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax); 

7.4.1.2 local e data de emissão; 

7.4.1.3 nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável 
pela veracidade das informações; 

7.4.1.4 período de fornecimento/prestação de serviço; 

7.4.2 Atestado de visita técnica para verificar as condições e os locais onde 
serão prestados os serviços. 

7.4.2.1 As empresas interessadas no processo licitatório deverão 
realizar visita técnica e obter informações adicionais, através de 
prévio agendamento pelo telefone (31)3448-9759 de 08:00 as 
17:00 horas com o Sr. Anderson, que deverá ser feito após a 
publicação deste edital e em até 48 horas antes da sessão de 
pregão. 
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7.4.2.2 O atestado de visita técnica será emitido, pela Gerência de 
Convênios, Contratos e Aquisições, logo após a realização da 
visita técnica. 

 
7.5 DECLARAÇÕES: 

7.5.1 Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e 
contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou 
contratar com a Administração Estadual. Conforme modelo contido no 
Anexo III deste Edital. 

7.5.2 Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores 
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.  Conforme modelo contido 
no Anexo III deste Edital. 

7.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

7.6.1 O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido 
pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento dele 
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a 
validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com 
a validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado 
documento novo com a validade em vigor. 

7.6.1.1 Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para 
este certame, sendo desconsiderados todos os outros 
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade 
expirada. 

7.6.2 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou em cópia simples acompanhada do respectivo original para 
ser autenticada pela pregoeira ou por membro de sua equipe de apoio, no 
momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em 
publicação feita em veículo de imprensa apropriado. 

7.6.2.1 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do 
certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões constitui meio legal de prova. 

7.6.2.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos necessários para verificação, o 
licitante será inabilitado. 
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7.6.3 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a 
inabilitação do licitante vencedor. 

7.6.4 Os documentos de habilitação deverão ser entregues pessoalmente ao 
Pregoeiro, em envelope indevassável, fechado, na sessão pública de 
abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados 
no preâmbulo deste Edital. 

7.6.4.1  O envelope deverá conter em sua parte externa e frontal a 
seguinte identificação: 

 

 

 

 

8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 

8.1 No horário indicado no Preâmbulo deste edital o Pregoeiro iniciará a sessão 
pública do pregão presencial. 

8.2 DOS LANCES: 

8.2.1 Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados em 
participar do certame, será iniciada a sessão do Pregão. 

8.2.2 Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes 
“Proposta Comercial” e “Documentos de Habilitação”. 

8.2.3 Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS, sendo 
feita a sua conferência e posterior rubrica. 

8.2.4 As propostas comerciais dos respectivos licitantes serão analisadas, 
verificando o atendimento a todas as especificações e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

8.2.5 Se duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, o pregoeiro fará 
sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

8.2.6 As licitantes classificadas farão seus lances verbais de forma sucessiva, 
iniciando pelo detentor do maior preço, em valores distintos. 

8.2.6.1 O licitante poderá oferecer lance superior ao último por ele 
ofertado, não obrigatoriamente superior ao maior valor da 
sessão. 

ORGÃO/ENTIDADE: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
ENVELOPE Nº. 2 – HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: 

CNPJ: 
REPRESENTANTE LEGAL: 

TELEFONE/FAX:  
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8.2.7 No caso de empate entre dois ou mais lances, prevalecerá aquele que for 
recebido primeiro. 

8.2.8 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará 
para o licitante sua exclusão desta etapa, sendo mantido o último lance 
por ele ofertado, para fins de ordenação dos licitantes no final da sessão. 

8.2.9 Quando acordado entre o pregoeiro e todos os licitantes participantes, 
poderá ser definido percentual ou valor de redução mínima entre os lances 
e o tempo máximo para sua formulação. 

8.3 DO JULGAMENTO 

8.3.1 O critério de julgamento será o de <MAIOR LANCE MENSAL OFERTADO>, 
obtido de acordo com o Anexo II. 

8.3.2 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
melhor oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 

8.3.2.1 Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade 
entre a proposta de maior valor e o valor estimado da 
contratação. 

8.3.3 Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos 
os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado 
da contratação. 

8.3.4 Aceita a oferta de maior valor, o pregoeiro irá proceder com a abertura do 
envelope de “HABILITAÇÃO” para verificação do atendimento às exigências 
do item 7.6.  

8.3.4.1 Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a 
proposta que não atender as exigências fixadas neste Edital. 

8.3.5 Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não 
atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, 
na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

8.3.6 O pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta; 

8.3.7 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro 
declarará o licitante vencedor que deverá encaminhar a documentação de 
habilitação original, ou cópia autenticada, e a proposta comercial no prazo 
máximo de 02 (dois) dias, para o seguinte endereço: Alameda dos Oitis, 
190 Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG. CEP: 31270-810. 

8.3.8 Verificada a regularidade da documentação o pregoeiro adjudicará o 
objeto do certame ao licitante vencedor. 
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8.3.8.1 Caso o licitante declarado vencedor seja empresa mineira, serão 
utilizados os valores com dedução do ICMS para a adjudicação e 
homologação do certame, exceto quando optante pelo simples 
nacional. 

8.3.9 Os envelopes “Documentos de Habilitação” das licitantes desclassificadas 
serão devolvidos ao término da sessão do pregão. 

9 – DOS RECURSOS 

9.1 Declarado o vencedor, fracassado ou deserto o lote, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será 
lavrada em ata. 

9.1.1 O pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem 
motivação ou fora do prazo estabelecido. 

9.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos 
licitantes importará decadência do direito de recurso. 

9.1.3 Admitido o recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação de suas razões. 

9.1.4 Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar 
contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

9.1.5 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso na sessão do 
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando 
todos os demais licitantes automaticamente intimados a apresentar 
contra-razões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da 
ata, sendo-lhes assegurada vista dos autos. 

9.2 A apresentação das razões de recurso e das contra-razões, assim como 
documentos complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante 
protocolo junto ao Departamento de Protocolo da Fundação João Pinheiro na 
Alameda dos Oitis, 190 Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG, CEP: 31270-810, no 
horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas), observados os 
prazos previstos no item 9.1. 

9.3 Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao pregoeiro, que 
poderá: 

9.3.1 motivadamente, reconsiderar a decisão; 

9.3.2 motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a 
Autoridade Competente, conforme art. 8º do Decreto nº 44.786/2008. 
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9.4 Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou 
estas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos. 

9.5 Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação 
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente 
protelatórios ou quando o pregoeiro reconsiderar sua decisão. 

9.6 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões. 

9.7 As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

9.8 Na ausência de manifestação de intenção de interposição de recursos ou após 
decisão dos mesmos, o Pregoeiro devolverá os envelopes de “HABILITAÇÃO” 
inviolados aos licitantes desclassificados podendo, todavia, retê-los até o 
encerramento da licitação. 

10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1 O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando 
inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior 
homologação do resultado pela autoridade competente. 

10.2 Decididos os recursos porventura interpostos e, constatada a regularidade dos 
atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao 
licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

11 – DA CONTRATAÇÃO 

11.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado 
vencedor será convocado para firmar o contrato, conforme minuta do Anexo V. 

11.1.1 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de 
habilitação para assinar o contrato ou instrumento jurídico 
equivalente. 

11.1.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura 
do contrato ou instrumento jurídico equivalente, ou recuse-se a assiná-
lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem 
de classificação.  

11.1.3 Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o 
licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo 
negociar este preço, não havendo necessidade de cobrir o preço da 
proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 18, §2º do Decreto 
nº. 44.786/2008. 
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11.2 O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora 
deverá assinar o contrato ou instrumento jurídico equivalente, dentro do prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através 
de fax, carta postal ou e-mail. 

11.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 
instrumento jurídico equivalente, decorrentes desta licitação, somente será 
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 
fundamentada. 

12 – FRAUDE E CORRUPÇÃO 

12.1 Nos Projetos/Programas participantes do Segundo Programa de Parceria para o 
Desenvolvimento de Minas Gerais, financiados no todo ou em parte com recursos 
do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird serão 
observadas as determinações que se seguem.  

12.2 O Banco exige que os Mutuários (inclusive os beneficiários dos empréstimos do 
Banco), como também concorrentes/fornecedores/contratados conforme os 
contratos financiados pelo Banco, observem o mais alto padrão de ética durante 
a aquisição e execução de tais contratos. Em conseqüência desta política, o 
Banco:  

(a) define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos mostrados 
abaixo:  

(i) "prática corrupta" significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 
qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no 
processo de aquisição ou execução do Contrato; e  

(ii) "prática fraudulenta" significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um 
processo de aquisição ou a execução de um Contrato em detrimento do Mutuário, 
e inclui prática conspiratória entre os concorrentes (antes ou após a apresentação 
da proposta) destinados a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais 
não-competitivos e privar o Mutuário dos benefícios da competição livre e aberta;  

(iii) "pratica conspiratória" significa um esquema ou arranjos entre dois ou mais 
concorrentes, com ou sem o conhecimento do Mutuário, destinado a estabelecer 
os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos; e  

(iv) "prática coercitiva" significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 
indiretamente, pessoas ou suas propriedade a fim de influenciar a participação 
delas no processo de aquisição ou afetar a execução de um contrato;  

(v) "prática obstrutiva" significa  

(aa) destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais 
para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o 
objetivo de impedir uma investigação do Banco sobre alegações de corrupção, 
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fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar 
qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou 
conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou  

(bb) agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do 
Banco de investigar e auditar.  

(b) rejeitará uma proposta para adjudicação se este determinar que o concorrente 
recomendado para adjudicação, diretamente ou por um agente, envolveu-se em 
práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante a 
competição para o Contrato em questão;  

(c) cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato, se o Banco 
determinar, a qualquer momento, que os representantes do Mutuário ou de um 
beneficiário do empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, 
conspiratórias ou coercitivas durante a aquisição ou a execução daquele contrato, 
sem que o Mutuário tenha tomado satisfatoriamente as medidas adequadas e 
devidas para que o Banco venha a corrigir a situação;  

(d) sancionará uma empresa ou indivíduo, inclusive declarando-os inelegíveis, 
indefinidamente ou por um período determinado de tempo, para adjudicação de 
contrato financiado pelo Banco, se este a qualquer momento determinar que eles, 
diretamente ou por um agente envolveram-se em práticas corruptas, 
fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante a competição ou na execução 
de um contrato financiado pelo Banco; e  

(e) terá o direito de exigir que uma disposição seja incluída nos Documentos de 
Licitação e nos contratos financiados por um Empréstimo do Banco, exigindo que 
concorrentes, provedores, contratantes e fornecedores autorizem o Banco 
inspecionar suas contas e registros e outros documentos relativos à apresentação 
da Proposta e execução do contrato a fim de serem examinados pelos auditores 
designados pelo Banco.  

 Além disto, os concorrentes deverão estar cientes da disposição determinada nas 12.3
Condições do Contrato que tratam do direito do Banco de inspecionar contas e 
registros do fornecedor. 

13 – DO PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será feito à Fundação João Pinheiro através de DAE emitido pela 
mesma mensalmente e até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a 
utilização do espaço. 

13.2 Nos meses de Julho, dezembro e janeiro de cada ano, em virtude da diminuição 
da movimentação de servidores, alunos, empregados terceirizados e visitantes, o 
pagamento mensal para a CONCESSÃO REMUNERADA DE USO terá um desconto 
de 50% (cinquenta por cento), salvo alguma eventualidade em que for necessária 
a suspensão das férias. 
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13.3 O valor do subsídio - alimentação concedido pela Fundação João Pinheiro aos 
alunos do CSAP (Curso de Administração Pública da Escola de Governo Paulo 
Neves de Carvalho) no restaurante da contratada deverá ser descontado do valor 
mensal relativo a concessão onerosa de uso. 

13.4 Caberá à contratada apresentar à contratante no 1º (primeiro) dia útil de cada 
mês o valor total dos subsídios concedidos. Os comprovantes nominais deverão 
ser entregues assinados. Após o recebimento e conferência pelos fiscais do 
contrato, os mesmos solicitarão junto ao financeiro a emissão do DAE já com o 
desconto do valor do subsídio. No caso do valor total ultrapassar o valor da 
concessão onerosa de uso, o crédito será utilizado no mês seguinte. 

14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido 
pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do 
contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a 
aplicação das seguintes sanções pelo CONTRATANTE: 

14.1.1 advertência por escrito; 

14.1.2 multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual 
nº. 45.902/12; 

14.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo 
dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não 
realizado; 

14.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho 
ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em 
efetuar o reforço de garantia; 

14.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não 
realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, 
ou entrega de objeto 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. 

14.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos 
no art. 87 da Lei Federal nº8.666/93 e nos arts. 38, inciso III e 47, 
ambos do Decreto Estadual nº 45.902/2012; 

14.1.4 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) anos e no máximo de 05 (cinco) 
anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, o art. 12 da 
Lei Estadual nº 14.167/2002 e o art. 38, inciso IV c/c art. 47, todos do 
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Decreto Estadual nº 45.902/2012, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.  

14.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 
das obrigações contratuais:  

14.2.1 não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou 
obra prevista em contrato ou instrumento equivalente; 

14.2.2 retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, 
de serviço ou de suas parcelas; 

14.2.3 paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração Pública Estadual; 

14.2.4 entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou 
inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse; 

14.2.5 alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria 
fornecida; 

14.2.6 prestação de serviço de baixa qualidade; 

14.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 
previstas no item 14.1. 

14.4 A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATADA. 

14.5 As sanções relacionadas nos itens 14.1.3 e 14.1.4 também poderão ser aplicadas 
àquele que: 

14.5.1 deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 

14.5.2 apresentar declaração ou documentação falsa; 

14.5.3 ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

14.5.4 não mantiver a proposta; 

14.5.5 falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

14.5.6 comportar-se de modo inidôneo; 

14.5.7 cometer fraude fiscal. 

14.6 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-
se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 
14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902/2012. 
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14.7 As sanções relacionadas nos itens 14.1.3 e 14.1.4 serão obrigatoriamente 
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Pública Estadual - CAFIMP.  

15 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da 
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

15.2 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do 
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração 
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

15.3 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do 
pregão. 

15.4 O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos 
ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

15.5 O pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá relevar 
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 

15.6 A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo 
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado. 

15.7 Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.fjp.mg.gov.br ou 
poderá ser obtido no Departamento de compras da Fundação João Pinheiro, na 
Alameda dos Oitis, 190 Bairro São Luiz, Belo Horizonte, MG, mediante pagamento 
de R$ 10,35 (dez reais e trinta e cinco centavos), para cobrir os custos com sua 
reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do comprovante de 
pagamento do documento de arrecadação estadual, devidamente autenticada 
por banco credenciado pelo Estado de Minas Gerais para receber tal pagamento. 

15.8 Este Edital possui 69 páginas numeradas, sendo: 

15.8.1 Índice do Edital: página 2; 

15.8.2 Normas da Licitação: páginas 3 a 21; 

15.8.3 Anexo I – Termo de Referência: páginas 22 a 35; 

15.8.4 Anexo II - Relação de Bens: páginas 36 a 40; 
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15.8.5 Anexo III – Especificação - Modelo de Produção e Fornecimento: páginas 

41 a 42;  

15.8.6 Anexo IV - Modelo de Pesquisa de Satisfação dos Usuários: página 43;  

15.8.7 Anexo V - Modelo Pesquisa de Satisfação dos Usuários: página 44; 

15.8.8 Anexo VI - Classificação das Infrações Contratuais: páginas 45 a 48; 

15.8.9  Anexo VII - Proposta Comercial: página 49; 

15.8.10 Anexo VIII – Atestado de Visita Técnica: página 50; 

15.8.11 Anexo IX - Modelos de Declarações: páginas 51 a 52; 

15.8.12 Anexo X – Minuta de Contrato: páginas 53 a 69. 

 

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2016. 

 

______________________________________________________ 
José Roberto Enoque 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO 

1. OBJETO:  

Concessão onerosa de uso das dependências da Fundação João Pinheiro destinadas à 
exploração e administração do restaurante/lanchonete. 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO:  

LOTE ITEM DESCRIÇÃO 

01 01 

Concessão onerosa de uso para exploração e administração de serviços de 
restaurante e de lanchonete nas dependências da unidade sede da Fundação 
João Pinheiro, na Alameda das Acácias nº 70, São Luiz (Pampulha), Belo 
Horizonte - MG.  

2.1. DO LOCAL: 

A prestação dos serviços de alimentação realizar-se-á mediante a utilização das áreas 
e infraestrutura concedidas pela Contratante, onde a alimentação será preparada e 
fornecida aos usuários. 

 

A área objeto do contrato será entregue ao CONCESSIONÁRIO nas condições em que 
se encontra atualmente, cabendo ao mesmo arcar com todos os custos 
correspondentes às suas adaptações, de forma a adequá-la às suas necessidades, não 
cabendo imputação a CONCEDENTE de qualquer tipo de ressarcimento/amortização 
em relação a tal ação, sob qualquer tipo de alegação. 

2.2 DOS EQUIPAMENTOS 

Serão disponibilizados pela Fundação mobiliários e equipamentos, conforme 
detalhamento no anexo II deste Edital.                                                                                                                                                                                                                  
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Para o desenvolvimento das atividades objeto da concessão, a Concessionária deverá 
complementar e instalar os equipamentos, mobiliários e utensílios considerados 
necessários para a execução do serviço. 

2.3 DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

A CESSIONÁRIA fica obrigada a iniciar os serviços em até 10 (dez) dias úteis após a 
assinatura do Contrato de concessão. 

O horário mínimo de funcionamento do restaurante e lanchonete, sem interrupção, 
deverá ser, de segunda a sexta feira, de 07:30 às 17:00 horas, sendo o horário do 
almoço compreendido entre 11:00 e 14:00 horas, podendo sofrer modificações de 
acordo com a necessidade da FJP. 

Poderá ocorrer previsão de funcionamento em sábados, situação esta em que o Fiscal 
deverá notificar a com antecedência mínima de 48 horas. 
 
Poderá ocorrer suspensão do dia de fornecimento de refeição em casos excepcionais, 
situação esta em que o Fiscal deverá notificar a Concessionária com antecedência 
mínima de 48 horas, exceto em tempo menor quando o impedimento for ocasionado 
por fator externo alheio a vontade da Fundação João Pinheiro. 
 
2.4 DA MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA  

O número estimado de servidores, alunos, estagiários, colaboradores, terceirizado e 
visitante em geral é de aproximadamente 600 pessoas dia. Atualmente são servidas 
aproximadamente 250 refeições. 

A indicação dos quantitativos, não constitui qualquer compromisso presente ou 
futuro por parte da FJP, que não poderá ser responsabilizada, também, por variações 
na quantidade de refeições ou lanches a serem servidos pela concessionária. 

 

2.5 DO CARDÁPIO 
 
A Concessionária disponibilizará, obrigatoriamente e por dia de funcionamento, os 
produtos constantes no quadro abaixo pelo preço máximo sugerido. 

 
ITEM DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE PREÇO  (R$) 

1 Refeições Self- Service Kg R$ 32,80 

2 Refeições Prato Feito Unidade R$ 13,90 

3 Refeições Buffet Livre Unidade R$ 22,90 

4 Refeições Marmitex Unid. Pequeno R$ 11,00 

5 Refeições Marmitex Unid. Grande R$ 13,90 

6 Salgados Coxinha Unidade R$ 3,50 
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7 Salgados Empada Unidade R$ 3,50 

8 Salgados Esfiha Unidade R$ 3,50 

9 Salgados Coxinha Catupiry Unidade R$ 3,90 

10 Salgados Pastel Assado Unidade R$ 3,50 

11 Salgados Tortinha Unidade R$ 3,90 

12 Pães Pão de Queijo Unidade R$ 2,00 

13 Sanduíches Misto Quente Unidade R$ 3,90 

14 Sanduíches Natural Unidade R$ 4,90 

15 Diversos Bolo Simples Pedaço R$ 1,70 

16 Diversos Bolo Confeitado Pedaço R$ 2,50 

17 Diversos Salada de Fruta Pote R$ 4,20 

18 Diversos Doces Caseiros Unidade R$ 3,50 

19 Bebidas Café Xícara (50 ml) R$ 1,00 

20 Bebidas Suco de Laranja              
(Natural) 

Copo 300 ml R$ 3,90 

21 Bebidas Suco de fruta 
(polpa congelada) 

c/água 

Copo 300 ml R$ 3,90 

22 Bebidas Suco de fruta 
(polpa congelada) 

c/leite 

Copo 300 ml R$ 4,50 

23 Bebidas Leite (integral ou 
desnatado) com 

café 

Copo 300 ml R$ 2,50 

24 Bebidas Leite (integral ou 
desnatado) com 

achocolatado 

Copo 300 ml R$ 3,50 

25 Bebidas Leite puro – 
integral ou 
desnatado 

Copo 300 ml R$ 2,50 

26 Bebidas Chás Xícara 180 ml R$1,90 

27  
Bebidas 

Vitamina de 
frutas c/ leite 

integral ou 
desnatado 

 
Copo 300 ml 

R$ 4,20 

28 Bebidas Refrigerante Lata 350 ml R$ 3,50 

29 Bebidas Refrigerante Lata 250 ml R$ 2,90 

30 Bebidas Agua Mineral 
sem gás 

300 ml R$ 2,20 

31 Bebidas Agua Mineral 
com gás 

300 ml R$ 2,50 
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32 Bebidas Suco Lata 350 ml R$ 3,90 

33 Bebidas Suco Caixinha 200 ml R$ 2,70 

 
Os preços poderão ser reajustados anualmente, mediante a aplicação do valor 
acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, na data de 
renovação do contrato, caso ocorra. Na falta do IPCA, a FUNDAÇÃO adotará outro 
índice que venha substituí-lo, conforme legislação vigente. 
 
A critério da Concessionária poderão ser fornecidos outros produtos, além da 
especificação mínima descrita, desde que os preços dos novos produtos sejam 
validados pelos fiscais do contrato. 
 
Não há restrições à oferta de produtos como balas, chicletes e bomboniere em geral, 
produtos de conveniência ou promocionais; porém limitados à linha de fornecimento 
para a qual a empresa foi concessionada. 

3 CONDIÇÕES DE ENTREGA:  

3.2 CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:  

Os participantes do certame deverão vistoriar o local onde serão executados os 
serviços e adquirir o ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (Anexo VIII) na sede da 
Fundação João Pinheiro, na Alameda das Acácias nº 70, São Luiz, Pampulha BH – 
MG. O agendamento deverá ser feito pelo telefone (31) 3448-9759, com o Sr. 
Anderson, após a publicação deste edital e em até 48 horas antes do certame. 

3.3  LOCAL DE EXECUÇÃO:  

O serviço de restaurante/lanchonete será prestado na unidade sede da Fundação 
João Pinheiro, situada na Alameda das Acácias, nº. 70 - Bairro São Luís/Pampulha, 
Belo Horizonte. 

4 DAS OBRIGAÇÕES 

4.1 DA CONCESSIONÁRIA 

4.1.1. Quanto aos equipamentos e instalações: 

a) responsabilizar-se integralmente pelas atividades e serviços relacionadas ao 
objeto da concessão, nos termos da legislação vigente; 

b) executar o serviço objeto da concessão, utilizando as instalações, 
equipamentos, móveis, entre outros, da FUNDAÇÃO; 

c) complementar, se necessário, e às suas expensas, os equipamentos para a 
execução do serviço, mediante prévia autorização da FUNDAÇÃO, podendo retirá-
los ao término da concessão; 

d) efetuar, às suas expensas, as adaptações que se façam necessárias nas 
dependências da FUNDAÇÃO, mediante prévia e expressa autorização; 
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e) adequar as necessidades de suas atividades à capacidade técnica das 
instalações disponibilizadas; 

f) manter em perfeitas condições de uso as dependências e equipamentos 
vinculados à exploração do empreendimento, responsabilizando-se por eventuais 
extravios ou quebras, inclusive no que tange a janelas e portas de vidros; 

g) providenciar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, segundo 
a orientação de manutenção do fabricante, sem qualquer ônus para a FUNDAÇÃO; 

h) responsabilizar-se pelos entupimentos causados na rede de esgotos vinculada 
ao restaurante, realizando reparos imediatos, às suas expensas; 

i) executar a manutenção corretiva dos equipamentos, substituindo-os de 
imediato quando necessário, a fim de garantir a continuidade da oferta dos 
serviços aos usuários; 

j) contratar seguro para os equipamentos, sistemas e instalações da FUNDAÇÃO, 
caso considere necessário;  

k) devolver, ao término da concessão, em condições de uso, os equipamentos, 
utensílios e móveis, pertencentes à FUNDAÇÃO e disponibilizados à 
CONCESSIONÁRIA; 

l) providenciar a contagem e verificação do estado de conservação dos 
equipamentos, bem como da cozinha, na presença de preposto designado pela 
FUNDAÇÃO, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da 
concessão, para possíveis reparos, substituições ou reposições, durante o citado 
período; 

m) garantir que as dependências vinculadas à exploração do empreendimento 
sejam exclusivamente utilizadas para atender ao objeto da concessão; 

n) retirar equipamentos somente com autorização prévia e formal da FUNDAÇÃO; 

o) realizar, até o último dia do prazo da concessão onerosa de uso, a revisão geral 
nos equipamentos que lhe forem entregues para uso, com o objetivo de deixar as 
instalações e os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, de 
forma a não interromper o fornecimento de refeições; 

p) responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da FUNDAÇÃO; 

q) a produção e preparação dos alimentos devem ser realizadas na FUNDAÇÃO. 

4.1.2. Quanto à produção das refeições:  

a) a CONCESSIONÁRIA, de 6 (seis) em 6 (seis) meses, deverá contratar, às suas 
custas, a consultoria de um nutricionista, devidamente habilitado, para avaliar a 
qualidade, produção e armazenamento das refeições e alimentos comercializados; 
verificar as condições de higiene e limpeza; verificar a elaboração de novos 
cardápios, de acordo com as melhores práticas, apresentando relatório de suas 
atividades aos Fiscais e a FUNDAÇÃO; 

b) Contratar um Chef de Cozinha, que deverá supervisionar diariamente e, em 
todos os horários, a elaboração do cardápio, produção das refeições e elaboração 
dos pratos com criatividade de acordo com as especificações técnicas do edital; 
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c) manter o padrão de qualidade e de uniformidade da alimentação, dos produtos 
e dos serviços oferecidos aos usuários, independentemente das escalas de 
serviços adotadas; 

d) submeter os cardápios ao Fiscal da FUNDAÇÃO, com antecedência mínima de 
07 (sete) dias antes de finalizar o mês, para a devida apreciação e aprovação; 

e) a CONCESSIONÁRIA somente poderá alterar os cardápios já aprovados 
mediante justificativa e autorização da FUNDAÇÃO;  

f) a substituição só poderá ocorrer quando a preparação for de boa aceitabilidade 
e de qualidade igual ou superior à substituída; 

4.1.3. Quanto à operação: 

a) manter o ambiente da área interna sem presença de focos de insalubridade, 
animais ou plantas, vetores ou pragas; 

b) submeter-se às normas de segurança da FUNDAÇÃO, em especial quanto ao 
acesso às suas dependências; 

c) afixar, semanalmente, cardápio diário completo, nas dependências do 
restaurante; 

d) arcar com todas as despesas relativas a serviços e facilidades que utilizar, tais 
como telefone e outras, excetuando água, esgoto e energia elétrica quando 
dentro dos padrões estabelecidos neste contrato;  

e) assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar qualificada como 
de natureza grave não seja mantido, nem retorne às instalações da FUNDAÇÃO; 

f) operar em horários pré-determinados para o recebimento de gêneros e 
produtos alimentícios, bem como de materiais, de forma a não interferir na rotina 
da FUNDAÇÃO; 

g) produzir os alimentos para atendimento do restaurante na cozinha da Alameda 
das Acácias nº. 70, ou  

h) preparar os alimentos nos espaços disponibilizados (Alameda das Acácias nº. 70 
ou na cozinha de produção, situada fora das instalações da FUNDAÇÃO, quando se 
tratar do atendimento as lanchonetes; 

i) respeitar as limitações das instalações quando proceder à finalização ou 
preparação final de outros alimentos na cozinha da FUNDAÇÃO; 

j) respeitar o limite de exaustão da cozinha quando grelhar carnes; 

k) realizar com eficiência a reposição dos alimentos nas ilhas de distribuição; 

l) cumprir rigorosamente os horários de abertura, fechamento, abastecimento e 
retirada de lixo definidas pela FUNDAÇÃO; 

m) atender os usuários com gentileza e presteza; 

n) resolver problemas com funcionários dentro do escritório. 

4.1.4. Quanto à limpeza: 

a) manter limpo o ambiente dos salões durante o período das refeições, inclusive 
com a retirada de objetos em desuso e a liberação das mesas para utilização por 
outros usuários; 
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b) manter rigorosamente higienizados os utensílios, equipamentos, incluindo a 
coifa, e os locais de preparação dos alimentos, antes e após a sua utilização, com o 
uso de produtos registrados no Ministério da Saúde; 

c) proceder à higienização e desinfecção de pisos, ralos, paredes, janelas, inclusive 
da área externa (local de recebimento de gêneros e de materiais), das 
dependências vinculadas ao restaurante, observadas as normas sanitárias vigentes 
e as boas práticas do setor de alimentação coletiva; 

d) proceder à higienização dos refeitórios (incluindo mesas e bancos), inclusive 
com o recolhimento de restos alimentares e de descartáveis, acondicionando-os 
de forma adequada e encaminhando-os ao local determinado pela FUNDAÇÃO; 

e) manter, com recursos próprios, materiais e humanos, a limpeza e conservação 
das áreas internas de produção e operação do restaurante/lanchonete; 

f) realizar a limpeza das áreas internas da cozinha;  

g) recolher diariamente, e quantas vezes se fizerem necessárias, resíduos 
alimentares das dependências utilizadas, acondicionando-os devidamente e 
encaminhando-os até local determinado pela FUNDAÇÃO, observada a legislação 
ambiental. 

4.1.5. Quanto à segurança e saúde: 

a) retirar, diariamente, amostras das preparações para controle microbiológico, no 
caso de suspeita de contaminação, sem ônus para a FUNDAÇÃO, que deverão ser 
conservadas no período de 72 (setenta e duas) horas, dentro das condições 
técnicas recomendadas; 

b) disponibilizar aos empregados, em atendimento à legislação vigente, 
equipamentos de proteção individual (EPI); 

c) estabelecer controle de qualidade em todas as etapas e processos de 
operacionalização do serviço, através do método APCC (Avaliação dos Perigos em 
Pontos Críticos de Controle); 

d) observar as regras de boa técnica e de segurança, quanto aos equipamentos e 
utensílios de uso na cozinha, bem como os de uso nas mesas, mantendo rigoroso 
controle, de forma a garantir que não seja possível sua utilização para outros fins; 

e) elaborar e implementar o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), 
conforme NR-9 da Portaria 3.214, de 8 de julho de 1978 do Ministério do 
Trabalho, no prazo de 60 dias após o início das atividades, e apresentar a 
documentação à FUNDAÇÃO, quando solicitada; 

f) elaborar e implementar o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional), conforme NR-7 da Portaria 3.214, de 8 de julho de 1978 do 
Ministério do Trabalho, no prazo de 60 dias após o início das atividades, e 
apresentar a documentação à FUNDAÇÃO, quando solicitada; 

g) instalar e manter os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho - SEESMT e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
CIPA, considerando o número total de trabalhadores no serviço, para o fiel 
cumprimento da legislação em vigor; 

h) enviar à FUNDAÇÃO, a cada 03 (três) meses ou quando solicitada por suspeita 
de intoxicação, relatório de análise microbiológica das amostras de um cardápio 
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executado, devendo ser colhidas amostras do alimento após 30 (trinta) minutos 
exposto no balcão do restaurante, para a verificação do controle sanitário dos 
procedimentos; o mesmo procedimento deve ser realizado para a análise da água 
usada no preparo dos alimentos, a cada 6 (seis) meses ou quando solicitada por 
suspeita de intoxicação; 

i) providenciar substituições de refeições, mesmo das que já foram 
comercializadas, quando comprovada a pré-existência de problemas ou de 
condições inadequadas no transporte que comprometam a integridade do 
produto;  

j) as refeições deverão possuir o mesmo padrão de qualidade;  

k) cumprir as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

4.1.6. Quanto aos empregados: 

a) fornecer pessoal em número suficiente à execução do objeto deste Contrato, 
que devem ser capacitados para exercer suas funções, de acordo com a exigência 
do Código de Saúde de Minas Gerais (Lei Estadual n° 13.317/99, art. 83, item VI), 
devendo a CONCESSIONÁRIA ser a única responsável pelos contratos de trabalho 
de seus empregados; 

b) manter chef de cozinha contratado, que deverá exercer a função de 
responsável técnico pelos serviços, realizando atividades de planejamento, 
organização, execução e comercialização de serviços de alimentação em nível 
tático e gerencial, substituindo-o em seus impedimentos por outro profissional de 
mesmo nível, ou superior, mediante prévia aprovação da FUNDAÇÃO, A 
comprovação será feita para os Fiscais por meio de apresentação de cópia do 
registro de empregado não temporário, ou pela cópia do contrato social, caso o 
profissional seja sócio da empresa, ou pela cópia de contrato de prestação de 
serviço, nos termos do inc. I, § 1° do art. 30 da Lei 8.666/93. 

c) manter os funcionários devidamente uniformizados com roupas, calçados, 
barbeados, com unhas curtas e sem a presença de esmaltes; 

c.1) os uniformes dos funcionários que trabalham na produção deverão ser 
brancos; 

c.2) será exigido que os funcionários que trabalham com a limpeza vistam 
uniformes de cor clara diferente do branco; 

c.3) será exigido que os funcionários que trabalham com o atendimento ao 
público vistam uniformes de cor clara diferente do branco e da cor escolhida 
para o uniforme referente ao item anterior; 

c.4) não será permitido o uso de “bonés” como proteção para cabelos, bem 
como o uso de calças jeans como uniforme; 

c.5) será exigido que o uniforme seja vestido nas dependências do restaurante e 
lanchonete (vestiários); e 

c.6) para todos os funcionários do restaurante e lanchonete será exigido o uso 
de calçados fechados. 

d) atender os usuários com gentileza e presteza; 
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e) registrar os seus empregados, cabendo-lhe todos os ônus de natureza 
trabalhista e previdenciária, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias e 
outros fatos de natureza profissional e/ou ocupacional; 

f) atender, de imediato, as solicitações da FUNDAÇÃO quanto às substituições de 
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação 
dos serviços; 

g) realizar exames de saúde periódicos, a cada 12 (doze) meses, além dos exames 
admissionais, demissionais, inclusive exames específicos, de acordo com as 
normas vigentes e as recomendações da Vigilância Sanitária, de todo pessoal do 
serviço, arcando com as despesas, e apresentar à FUNDAÇÃO os laudos, quando 
solicitada; 

h) manter perfeito e regular controle sobre o estado de saúde dos empregados, a 
fim de providenciar a substituição, de imediato, em caso de doença incompatível 
com a função; 

i) identificar, acompanhar e orientar adequadamente o empregado em período de 
experiência; 

j) promover periodicamente, às suas expensas, treinamentos gerais e específicos 
de toda a equipe de trabalho; 

k) permitir o acesso de pessoas externas ao serviço somente com a autorização 
expressa da FUNDAÇÃO; 

l) assumir total e exclusiva responsabilidade por quaisquer ônus ou encargos 
relacionados com seus empregados, na prestação dos serviços do objeto do 
Contrato, seja eles decorrentes da legislação trabalhista, social, previdenciária 
e/ou ambiental, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias ou outras de 
natureza profissional e/ou ocupacional; 

m) arcar com todas as despesas decorrentes da alimentação de seus empregados. 

n) manter um arquivo com todos os dados acima relacionados para análise dos 
fiscais. 

14.1.7. Quanto ao uso racional da água: 

a) colaborar com as medidas de redução de consumo e de uso racional da água, 
atribuindo a determinados funcionários a tarefa de induzir os empregados a 
adotarem mudanças de comportamento; 

b) adotar e manter critérios, especiais e privilegiados, para aquisição e uso de 
equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água; 

c) identificar pontos de uso, hábitos e vícios que causam o desperdício de água, 
atendidas as seguintes regras: 

c.1) na identificação das atividades de cada ponto de uso, os empregados devem 
ser treinados, orientados e conscientizados, sistematicamente, para evitarem e 
não cometerem hábitos e vícios de desperdício; 

c.2) estão proibidas as seguintes ações e/ou atitudes: 

c.2.1) deixar a torneira aberta durante todo o tempo de lavagem de folhas 
e vegetais que estão de molho em vasilhame com água; 
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c.2.2) quando da lavagem individual das folhas e/ou legumes, deixar a 
torneira aberta durante todo o tempo; 

c.2.3) manter aberta torneira, com água transbordando em bacia, sem a 
presença de empregado naquele ponto de uso; 

c.2.4) executar operações de lavar e de descascar batatas 
simultaneamente, mantendo a torneira aberta durante a segunda tarefa; 

c.2.5) manter a torneira aberta, com água jorrando sobre a vasilha cheia, 
para limpar aves e carnes; 

c.2.6) encher completamente a vasilha de água ao executar limpeza no seu 
interior; 

c.2.7) manter a torneira aberta após interromper o serviço por qualquer 
motivo; 

c.2.8) manter a torneira aberta, por longo período, com água jorrando 
diretamente sobre as embalagens de polpas de frutas, para realizar o seu 
descongelamento. 

c.2.9) manter a torneira aberta, com água jorrando sobre carnes salgadas 
colocadas dentro de uma cuba por 24 horas, para a retirada do sal; 

c.2.10) retirar as crostas de panelões e caldeirões enchendo-os de água, 
até a borda; 

c.3) devem ser adotados procedimentos corretos para o uso da água, de forma a 
evitar o seu desperdício e economizá-la, sem deixar de garantir a adequada 
higienização do ambiente, alimentos e utensílios, bem como dos empregados, 
nos seguintes termos: 

c.3.1) Na lavagem de folhas e legumes: 

c.3.1.1) ao desfolhar as verduras, separar as folhas e desprezar as partes 
estragadas, mantendo sempre a torneira fechada;  

c.3.1.2) ao lavar as verduras, iniciar a lavagem apenas quando todo o lote 
estiver desfolhado; 

c.3.1.3) lavar em água corrente escorrendo os resíduos; 

c.3.1.4) desinfetar em cuba específica ou em monobloco exclusivo, 
imergindo os alimentos em solução clorada a 200 ppm por 20 minutos (1 
colher de sopa de água sanitária a 2,0-2,5% em 1 litro de água potável - 
mín. 100 e máx. 250 ppm); 

c.3.1.5) monitorar a concentração de cloro, que não deve estar inferior a 
100 ppm; 

c.3.1.6) monitorar a turvação da solução e a presença de resíduos; 

c.3.1.7) enxugar em cuba específica ou monobloco exclusivo com água 
potável ou em solução de água ou vinagre a 2% (2 colheres de sopa para 1 
litro de água potável); 

c.3.1.8) picar, quando necessário, observando rigorosamente as condições 
de higiene (mão, luvas descartáveis e utensílios/equipamentos 
desinfetados); 

c.3.1.9) manter a torneira fechada quando: 
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c.3.1.9.1) desfolhar verduras e hortaliças; 

c.3.1.9.2) descascar legumes e frutas; 

c.3.1.9.3) cortar carnes, aves, peixes, etc; 

c.3.1.9.4) limpar os utensílios, como panelões, bandejas, etc; 

c.3.1.9.5) interromper o trabalho, por qualquer motivo; 

c.3.1.10) adotar as práticas: 

c.3.1.10.1) usar redutores de vazão em torneiras (arejadores), pois são 
dispositivos que contribuem, em torno de 25%, para a economia de 
água; 

c.3.1.10.2) utilizar bocais de torneira com chuveiros dispersantes, que 
aumentam a área de contato dos legumes, frutas e, principalmente, 
das folhas, diminuindo assim o desperdício; 

c.3.1.10.3) para ensaboar, não encher os utensílios de água, usá-la em 
pouca quantidade e aplicar somente a quantia necessária de 
detergente; 

c.3.1.10.4) não utilizar água para descongelar alimentos; 

c.3.1.10.5) utilizar espátula para remoção da crosta e escova não 
abrasiva ao limpar os utensílios como panelões, bandejas, etc.; 

c.3.1.10.6) jogar os restos no lixo. 

 

4.1.8. Quanto à eficiência energética: 

a) adquirir equipamentos consumidores de energia que apresentem o melhor 
desempenho sob o ponto de vista de eficiência energética (art. 6º do Decreto 
Estadual 43.696, de 11 de Dezembro de 2003); 

b) verificar, na aquisição dos equipamentos, quando possível, o selo PROCEL - 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica e o selo INMETRO – 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; 

c) cuidar para que toda instalação (elétrica, gás, vapor, etc.) feita nas 
dependências da CONCESSIONÁRIA sigam as normas do INMETRO e os padrões 
internos estabelecidos para seu adequado funcionamento; 

d) verificar, periodicamente, os sistemas de aquecimento e refrigeração; a 
formação de chamas amareladas, de fuligem nos recipientes e de gelo podem 
ser sinais de mau funcionamento dos equipamentos, de manutenção 
inadequada ou de utilização de combustível de má qualidade; 

e) verificar, para que haja boa dissipação de calor e economia de energia 
elétrica, a ventilação no local de instalação e a inexistência de sujeira no 
condensador do sistema de refrigeração; 

f) verificar o local da instalação dos sistemas de aquecimento, para que 
correntes de ar não apaguem as chamas; 

g) manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e 
equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo; 

h) desligar as luzes dos ambientes não ocupados e acender apenas as 
necessárias nos ambientes ocupados; 
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i) efetuar a manutenção dos equipamentos com mau funcionamento ou 
danificados, como lâmpadas queimadas ou piscando, reatores de luminárias 
com zumbido excessivo e das instalações energizadas com mau funcionamento; 

j) realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus 
aparelhos elétricos, nas extensões, etc., e evitar ao máximo o uso de extensões 
elétricas; 

k) desenvolver, com seus empregados, programas de racionalização do uso de 
energia. 

4.1.9. Para o melhor aproveitamento dos alimentos: 

a) adotar cuidados indispensáveis ao preparar hortaliças e frutas, de forma a 
preservar o seu valor nutritivo, como por exemplo: 

b) lavar bem, em água corrente, as hortaliças e frutas inteiras; no caso de 
verduras, lavar folha por folha e, para legumes e frutas, usar escovinha; 

c) em seguida, colocá-las em uma vasilha de vidro ou louça com água e cloro 
(para o preparo de água com cloro utilizar 1 colher de sopa de hipoclorito de 
sódio a 2,5% para cada litro de água); deixar as hortaliças e frutas nesta água 
por 30 minutos; 

d) nunca deixá-las de molho após cortadas ou descascadas; 

e) ao descascá-las, não retirar cascas grossas; sempre que possível, cozinhar as 
hortaliças ou frutas com a casca, e, de preferência, inteiras; 

f) não cortá-las com faca de ferro, mas, sim, com faca de aço inoxidável, pouco 
antes de serem utilizadas; 

g) cozinhar as hortaliças apenas pelo tempo suficiente para que fiquem macias, 
em pouca água, até que se inicie a fervura, ou simplesmente refogá-las; 

h) cozinhar em panela destampada as hortaliças com cheiro forte, como 
repolho, couve-flor e brócolis, bem como suas folhas e talos. 

 

4.1.10. Quanto ao Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos: 
a) a FUNDAÇÃO contará com programa de coleta seletiva que deverá ser seguido 
pela CONCESSIONÁRIA; 
b) A CONCESSIONÁRIA deverá, caso seja necessário, providenciar lixeiras e 
recipientes de resíduos conforme as seguintes diretrizes do programa de coleta 
seletiva: 

 
Segregação Cor do 

recipiente 
Cor do 
saco 

plástico 

Itens (tais como) 

Resíduos não 
recicláveis 

Cinza Preto Isopor, madeira, pano, papel toalha e papel 
higiênico, RIS 

Resíduos 
orgânicos 

Marrom Preto MOP (matéria orgânica putrescível): restos 
alimentares pré e pós consumo, como cascas e 
bagaços de frutas, alimentos cozidos, filtro de 

café, guardanapos usados, alimentos estragados 
ou vencidos 
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Resíduos de 
papel 

Azul Azul Papel: folhas avulsas de diversos tamanhos, 
cores e espessuras, revistas e jornais 

Papelão: caixas de dimensões variadas, 
como embalagens longa vida de sucos e 

produtos lácteos, caixas de cigarro e outros 
pequenos itens 

Resíduos 
recicláveis 
(plástico, 
metal e 
vidro) 

Verde Azul Metais: embalagens de óleo, azeite, massa 
de tomate, condimentos e doces; latas de 
alumínio de suco, refrigerante e produtos 

lácteos 

Vidro: embalagens de sucos, Refrigerantes, 
água e outros 

Plástico filme: embalagens de produtos 
alimentares diversos, e de materiais de 

escritório 

Plástico rígido: embalagens, como garrafas 
de óleo, ou copos de água, e para produtos 

lácteos, copinhos descartáveis 

 
c) a utilização dos sacos de lixo deverá ser otimizada, adequando-se a sua 
disponibilização à respectiva capacidade e à necessidade, com o esgotamento, 
considerados os padrões de bom senso e de razoabilidade, do seu volume útil de 
acondicionamento, de maneira a reduzir a destinação de resíduos sólidos. 

 

4.2 DA FUNDAÇÃO 

a) comunicar à CONCESSIONÁRIA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução da Concessão, 
assinando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as 
sanções legais e contratualmente previstas, 

b) receber os valores conforme descritos neste instrumento; 

c) fiscalizar a execução da concessão, através dos Fiscais previamente designados, do 
que se dará ciência à CONCESSIONÁRIA, nas reuniões mensais; 

d) realizar pesquisa de satisfação junto aos usuários das lanchonetes e do restaurante, 
utilizando o formulário do Anexo IV e Anexo V deste Edital; 

e) fornecer atestado de capacidade técnica, quando solicitado, o qual será 
fundamentado nas últimas 03 (três) pesquisas de satisfação; 

f) assegurar ao pessoal da CONCESSIONÁRIA livre acesso às instalações, para a plena 
execução do Contrato. 

5 VIGÊNCIA 

A Concessão de uso terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, 
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, 
Artigo 57, da Lei nº 8666/93. 

6 FORMA DE PAGAMENTO 
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6.1 A proposta mínima para a concessão de uso do espaço é de R$ 4.256,40 (quatro 
mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). 

6.2 O valor relativo à concessão onerosa de uso, estando nele incluído os gastos com 
água, energia elétrica, taxa de remoção de resíduos sólidos e outros custos imediatos 
sob responsabilidade direta da Fundação João Pinheiro será reajustado após 12 meses 
de vigência contratual, pelo valor acumulado do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA. 

6.3 O pagamento será feito à Fundação João Pinheiro através de DAE (Documento de 
Arrecadação Estadual) emitida pela mesma até 10º (décimo) dia útil do mês 
subsequente a utilização do espaço. 

6.4 Nos meses de julho, dezembro e janeiro de cada ano em virtude da diminuição da 
movimentação de servidores, alunos, empregados terceirizados e visitantes, o 
pagamento mensal para a CONCESSÃO REMUNERADA DE USO terá um desconto de 
50% (cinquenta por cento), salvo alguma eventualidade em que for necessária a 
suspensão das férias.  

6.5 O valor do subsídio - alimentação concedido pela Fundação João Pinheiro aos 
alunos do CSAP (Curso de Administração Pública da Escola do Governo Paulo Neves de 
Carvalho) no restaurante da contratada deverá ser descontado do valor mensal 
relativo a concessão onerosa de uso.  

6.6 Caberá a concessionária apresentar à contratante no 1º dia útil de cada mês o 
valor total dos subsídios concedidos. Os comprovantes nominais deverão ser 
entregues assinados. Após o recebimento e conferência pelos fiscais do contrato, os 
mesmos solicitarão junto ao financeiro a emissão do DAE já com o desconto do valor 
do subsídio. No caso do valor total ultrapassar o valor da concessão onerosa de uso, o 
crédito será utilizado no mês seguinte. 

6.7 Os gastos com telefonia, limpeza e higienização, preservação/melhorias do 
ambiente e demais necessários avaliados como ao pleno cumprimento do que foi 
convencionado correrão por responsabilidade exclusiva da concessionária. 
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RELAÇÃO DE BENS: ANEXO II- 

EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MATERIAIS DE USO DURÁVEIS DISPONIBILIZADOS 
1 - Os equipamentos para a cozinha e a mobília dos salões constantes deste Anexo, de 
propriedade da Fundação João Pinheiro, são os que nesta data equipam o restaurante da 
unidade sede da Fundação João Pinheiro na Alameda das Acácias nº. 70 - Bairro São Luís, 
e que postos à disposição da CONCESSIONÁRIA, mediante assinatura de termo de 
responsabilidade.  
2 - A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatória e juntamente com o representante da 
Fundação João Pinheiro, proceder à verificação dos bens constantes deste Anexo, 
promovendo-se eventuais acertos que se fizerem necessários. 
3 - A CONCESSIONÁRIA é obrigada a restituir os móveis e equipamentos até o final do 
último dia do contrato, nas mesmas condições e nas quantidades que lhes forem 
entregues, deixando as instalações dos restaurantes em perfeitas condições de 
funcionamento, de forma a não interromper o fornecimento de lanches e refeições. 

 

Relação de Itens Patrimoniados no Restaurante FJP 
Número 
Patrimônio Item Material 

22967788 

MESA PARA REFEITORIO -(I) TAMPO: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA 
REVESTIDA EM FORMICA; ESTRUTURA: COM ESTRUTURA EM ACO, PINTADA 
EM EPOXI; DIMENSOES: MEDINDO 120CM LARGURA X 80CM 
PROFUNDIDADE X 75CM ALTURA; 

22968172 

MESA PARA REFEITORIO -(I) TAMPO: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA 
REVESTIDA EM FORMICA; ESTRUTURA: COM ESTRUTURA EM ACO, PINTADA 
EM EPOXI; DIMENSOES: MEDINDO 120CM LARGURA X 80CM 
PROFUNDIDADE X 75CM ALTURA; 

22968180 

BALCAO -(II) MATERIA PRIMA: MADEIRA; ESTRUTURA: MADEIRA;; 
REVESTIMENTO: LAMINADO DE JACARANDA; TIPO: ARMARIO-BALCAO; 
COMPLEMENTO: 03 DIVISOES, MEDINDO 200 X 114 X 41CM 

22968300 

MESA DE ESCRITORIO (III) - FINALIDADE: PARA FUNCIONARIO; ESTRUTURA: 
ESTRUTURA EM MADEIRA; TAMPO: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA 
REVESTIDA EM SUCUPIRA; GAVETEIRO/GAVETAS: 01 GAVETEIRO DE 03 
GAVETAS; DIMENSOES: MEDINDO 120CM LARGURA X 70CM 
PROFUNDIDADE X 75CM ALTURA; 

22968733 FORNO - TIPO: ELETRICO, 127 VOLTS, POTENCIA DE 1750 WATTS; 

22968814 

ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -(III) MATERIA-PRIMA: ACO; 
COMPONENTES: 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS; MODELO: LATERAIS 
FECHADAS, COSTAS COM TRAVAMENTO EM X; DIMENSOES: MEDINDO 
92CM LARGURA X 42CM PROFUNDIDADE X 230CM ALTURA; 

23013095 MESA PARA REFEITORIO - 

23013222 MESA PARA REFEITORIO - 

23013230 MESA PARA REFEITORIO - 

23013249 MESA PARA REFEITORIO - 

23013257 MESA PARA REFEITORIO - 

23013265 MESA PARA REFEITORIO - 

23013273 MESA PARA REFEITORIO - 

23013281 MESA PARA REFEITORIO - 

23013290 MESA PARA REFEITORIO - 

23013303 MESA PARA REFEITORIO - 
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23013311 MESA PARA REFEITORIO - 

23013320 MESA PARA REFEITORIO - 

23013338 MESA PARA REFEITORIO - 

23013346 MESA PARA REFEITORIO - 

23013354 MESA PARA REFEITORIO - 

23013362 MESA PARA REFEITORIO - 

23013370 MESA PARA REFEITORIO - 

23013389 MESA PARA REFEITORIO - 

23013397 MESA PARA REFEITORIO - 

23013400 MESA PARA REFEITORIO - 

23013419 MESA PARA REFEITORIO - 

23013427 MESA PARA REFEITORIO - 

23013435 MESA PARA REFEITORIO - 

23013443 MESA PARA REFEITORIO - 

23013451 MESA PARA REFEITORIO - 

23013460 MESA PARA REFEITORIO - 

23013478 MESA PARA REFEITORIO - 

23013486 MESA PARA REFEITORIO - 

23013494 MESA PARA REFEITORIO - 

23013508 MESA PARA REFEITORIO - 

23013516 CADEIRA - 

23013524 CADEIRA - 

23013532 CADEIRA - 

23013540 CADEIRA - 

23013559 CADEIRA - 

23013567 CADEIRA - 

23013575 CADEIRA - 

23013583 CADEIRA - 

23013591 CADEIRA - 

23013605 CADEIRA - 

23013613 CADEIRA - 

23013621 CADEIRA - 

23013630 CADEIRA - 

23013648 CADEIRA - 

23013656 CADEIRA - 

23013664 CADEIRA - 

23013672 CADEIRA - 
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23013680 CADEIRA - 

23013699 CADEIRA - 

23013702 CADEIRA - 

23013710 CADEIRA - 

23013729 CADEIRA - 

23013737 CADEIRA - 

23013745 CADEIRA - 

23013753 CADEIRA - 

23013761 CADEIRA - 

23013770 CADEIRA - 

23013788 CADEIRA - 

23013796 CADEIRA - 

23013800 CADEIRA - 

23013818 CADEIRA - 

23013826 CADEIRA - 

23013834 CADEIRA - 

23013842 CADEIRA - 

23013850 CADEIRA - 

23013869 CADEIRA - 

23013877 CADEIRA - 

23013885 CADEIRA - 

23013893 CADEIRA - 

23013907 CADEIRA - 

23013915 CADEIRA - 

23013923 CADEIRA - 

23013931 CADEIRA - 

23013940 CADEIRA - 

23013958 CADEIRA - 

23013966 CADEIRA - 

23013974 CADEIRA - 

23013982 CADEIRA - 

23013990 CADEIRA - 

23014008 CADEIRA - 

23014016 CADEIRA - 

23014024 CADEIRA - 

23014032 CADEIRA - 

23014040 CADEIRA - 
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23014059 CADEIRA - 

23014067 CADEIRA - 

23014075 CADEIRA - 

23014083 CADEIRA - 

23014091 CADEIRA - 

23014105 CADEIRA - 

23014113 CADEIRA - 

23014121 CADEIRA - 

23014130 CADEIRA - 

23014148 CADEIRA - 

23014156 CADEIRA - 

23014164 CADEIRA - 

23014172 CADEIRA - 

23014180 CADEIRA - 

23014199 CADEIRA - 

23014202 CADEIRA - 

23014210 CADEIRA - 

23014229 CADEIRA - 

23014237 CADEIRA - 

23014245 CADEIRA - 

23014253 CADEIRA - 

23014261 CADEIRA - 

23014270 CADEIRA - 

23014288 CADEIRA - 

23014296 CADEIRA - 

23014300 CADEIRA - 

23014318 CADEIRA - 

23014326 CADEIRA - 

23014334 CADEIRA - 

23014342 CADEIRA - 

23014350 CADEIRA - 

23014369 CADEIRA - 

23014377 CADEIRA - 

23014385 CADEIRA - 

23014393 CADEIRA - 

23014407 CADEIRA - 

23014415 CADEIRA - 
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23014423 CADEIRA - 

23014431 CADEIRA - 

23014440 CADEIRA - 

23014458 CADEIRA - 

23014466 CADEIRA - 

23014474 CADEIRA - 

23014482 CADEIRA - 

23014490 CADEIRA - 

23014504 CADEIRA - 

23014512 CADEIRA - 

23014520 CADEIRA - 

23014539 CADEIRA - 

23014547 CADEIRA - 

23014555 CADEIRA - 

23014563 CADEIRA - 

23014571 CADEIRA - 

23014580 CADEIRA - 

23014598 CADEIRA - 

23014601 CADEIRA - 

23014610 CADEIRA - 

23014628 CADEIRA - 

23014636 CADEIRA - 

23014644 CADEIRA - 

23014652 CADEIRA - 

23014660 CADEIRA - 

23014679 CADEIRA - 

23014687 CADEIRA - 

23014695 CADEIRA - 

23014709 CADEIRA - 

23035820 EXAUSTOR CENTRIFUGO - 

23042745 

MESA DE ESCRITORIO (III) - FINALIDADE: PARA CHEFIA; ESTRUTURA: 
ESTRUTURA EM JACARANDA MACICO; TAMPO: TAMPO EM MADEIRA 
AGLOMERADA REVESTIDA EM JACARANDA; GAVETEIRO/GAVETAS: 02 
GAVETEIROS DE 03 GAVETAS; DIMENSOES: MEDINDO 150CM 
COMPRIMENTO X 75CM LARGURA X 76CM ALTURA; 
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÃO - MODELO DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO 
 
1 - O projeto do sistema de alimentação da Fundação João Pinheiro foi concebido visando 
a garantir qualidade e preço considerando a disponibilização de espaço para a produção 
das refeições, os alimentos deverão ser produzidos na cozinha instalada na Fundação 
João Pinheiro. 
 

1.2.2 - A produção e preparação dos alimentos considerados “serviço de refeições” 
(self-service, consumo livre, marmitex) deverão ser realizadas na cozinha do 
restaurante na Alameda das Acácias, nº 70. Quanto aos produtos oferecidos na 
lanchonete, garantida a qualidade, preço e demais exigências legais de higienização e 
limpeza na produção, transporte e acondicionamento, poderão ser produzidos à 
critério do fornecedor. 
 
1.2.3 - A distribuição deverá prever pistas frias e quentes para atendimento do 
sistema “self-service”, com controle de peso e, no final do sistema, a cobrança por 
meio de caixas.  
 

       2 – ITENS DE CARDÁPIO 
 
    Para a elaboração do cardápio do restaurante deverão ser utilizados os tipos de 
alimentos constantes no quadro abaixo, podendo ser acrescentados outros, sem que se 
excluam os que já estão indicados: 
 

Item 
Opções 
diárias 

mínimas 
Tipos 

Saladas 10 tipos  

Alface e Tomate 
1 Vegetal Folhoso 
3 Tipos de vegetais crus 
2 tipos de vegetais cozidos 
2 Tipos de Frutas 

Arroz 
2 tipos de 

arroz 
branco 
integral  

Feijão 
1 tipos de 

feijão 
carioca simples  

Guarnição 
5 tipos de 
guarnição 

Vegetal refogado (não tubérculo)  
Massa (talharim espaguete, ravióli, nhoque, capelete, lasanha, canelone, 
etc..)  
Guarnição a base de farinhas, tubérculos, frituras etc. 

Prato 
principal 

4 tipos de 
carne 

e 1 opção 
vegetariana 

Carne bovina: coxão duro, músculo, fraldinha, patinho, lagarto, chã de 
dentro, alcatra, contra-filé, que deverão ser elaboradas ao estilo filé/bife à 

diplomata, à milanesa, à parmegiana, ao molho madeira ou à role. 
Carne suína: pernil, lombo, que deverão ser elaborados ao estilo assado 

ou recheado. 
Carne de ave: coxa, sobrecoxa e peito, que deverão ser elaborados ao 

estilo grelhado, aos quatro queijos, à cubana, crocante, empanado, xadrez 
ou strogonoff. 
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Carne de peixe: pescada, cação, piramutuba, surubim ou tilápia, que 
deverão ser elaborados ao estilo frito, assado ou ao molho. 

Sobremesas 

2 tipos de 
sobremesa 
(preço em 
separado) 

Variedades de sobremesas. 

 
2.1 - As preparações constantes do cardápio deverão ser variadas durante 30 dias, 
não se admitindo a sua repetição dentro deste período. 
 
2.2 - Deverão ser oferecidas aos usuários opções para dietas saudáveis, 
balanceadas e especiais com a supervisão do(a) Chef de Cozinha e relatado em 
laudo da consultoria da(do)  nutricionista indicado pela contratada. 
 
2.2 - Deverão ser oferecidas aos usuários opções à base de peixe pelo menos duas 
vezes por semana. 

  



43 

 

MODELO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS  ANEXO IV - 

Restaurante 
Prezado usuário, 

Pedimos a gentileza de responder o questionário abaixo sobre sua satisfação 
com relação ao Restaurante localizado na unidade sede da Fundação João Pinheiro, 
Alameda das Acácias nº 70, Bairro São Luís, Belo Horizonte /MG. 

Atribua notas de 1 a 10 para cada um dos critérios abaixo. A nota 1 é a nota 
mínima e representa total insatisfação. A nota 10 é a nota máxima e representa total 
satisfação. 
 
1) Manuseio dos alimentos feito pelos funcionários do restaurante – Nota: 
2) Limpeza do ambiente – Nota: 
3) Higiene dos utensílios, pratos e talheres – Nota: 
4) Variedade do cardápio – Nota: 
5) Atendimento ao usuário (clareza de respostas, disponibilidade de informações, 

atenção do atendente, tratamento educado...) – Nota: 
6) Aspectos visuais dos alimentos – Nota: 
7) Aspectos olfativos dos alimentos – Nota: 
8) Aspectos gustativos dos alimentos – Nota: 
9) Sugestões / Críticas ou Reclamações:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Belo Horizonte, ___ de ___ de 20 ___. 
Identificação do respondente (opcional): (Nome, local de trabalho, telefone de contato...) 
Escreva no verso 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nota Média –reservado 

ao Fiscal do Contrato 
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MODELO PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS  ANEXO V - 

Lanchonetes 
 
Prezado usuário, 

Pedimos a gentileza de responder o questionário abaixo, sobre sua satisfação 
com relação à utilização da lanchonete localizada na unidade sede da Fundação João 
Pinheiro na Alameda das Acácias nº. 70, Bairro São Luís, Belo Horizonte /MG. 

Atribua notas de 1 a 10 para cada um dos critérios abaixo. A nota 1 é a nota 
mínima e representa total insatisfação. A nota 10 é a nota máxima e representa total 
satisfação. 

 
1. Limpeza das Instalações – Nota:  
2. Instalações da lanchonete – Nota:  
3. Utensílios e Acessórios Utilizados no preparo e manipulação dos alimentos – Nota:  
4. Atendimento ao usuário (clareza de respostas, disponibilidade de informações, atenção 

do atendente, tratamento educado...) – Nota:  
5. Variedade do Cardápio – Nota:  
6. Qualidade dos produtos oferecidos – Nota:  
7. Preços praticados – Nota:  
8. Sugestões / Críticas ou Reclamações: 
_______________________________________________________________________ 
 

Belo Horizonte, ___ de ___ de 20___. 
 

Identificação do respondente (opcional): 
(Nome, local de trabalho, telefone de contato...) 

 

 

Sua participação é muito importante! 
 
 
  

Nota Média –reservado 

ao Fiscal do Contrato 
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CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS ANEXO VI - 

 
Para efeito de aplicação de multas à CONCESSIONÁRIA, será observada a seguinte 
gradação entre as irregularidades: 
 

Nº Irregularidade 
Classificação das 

infrações 

 Área interna  

1 Presença de focos de insalubridade Leve 

2 Presença de animais ou plantas Média 

3 Presença de vetores ou pragas Grave 

 Higienização inadequada  

4 Piso Média 

5 Teto Leve 

6 Paredes Média 

7 Portas Leve 

8 Luminárias Leve 

9 Equipamentos incluindo câmeras frias Grave 

10 Móveis (mesas, bancadas, estantes, vitrines e outros) Media 

 Instalações sanitárias para funcionários:   

11 Condições adequadas de higiene Grave 

12 Papel higiênico, sabonete líquido, inodoro anti-séptico, toalhas de papel não 
reciclado ou outro sistema seguro de secagem das mãos 

Média 

13 Lixeiras com tampa e sem acionamento automático Média 

14 Coleta freqüente do lixo e por funcionários específicos Média 

15 Avisos com procedimentos adequados de lavagem das mãos Leve 

 Manejo de resíduos   

16 Não manter recipientes com tampa para coleta de resíduos na área de produção 
com acionamento automático 

Grave 

17 Não realizar coleta seletiva Grave 

18 Não realizar a higienização adequada das lixeiras Média 

 Utensílios   

19 Não manter em número suficiente para a execução das atividades Média 

20 Não armazená-los adequadamente Média 

21 Não mantê-los em estado de conservação adequado  Leve 

 Manipuladores   

 Não exigir o uso de:  

22 Uniformes limpos e em bom estado de conservação Grave 

23 Toucas Grave 

24 Máscaras Média 

25 Luvas Leve 

26 Luvas de malha de aço (açougue) Grave 

27 Calçados fechados Média 

28 Permitir o uso de adornos Leve 

 Não exigir que os manipuladores:  

29 Estejam barbeados Leve 

30 Mantenham as unhas curtas Média 

31 Mantenham as unhas sem presença de esmaltes Média 

 Hábitos higiênicos   
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32 Não exigir a lavagem cuidadosa das mãos antes de iniciar e/ou reiniciar qualquer 
atividade 

Grave 

33 Permitir a prática de tabagismo ao manipular alimentos Grave 

34 Permitir a prática de outros atos que possam contaminar alimentos  Leve 

 Matéria-prima e ingredientes   

35 Não estocar produtos corretamente Grave 

36 Não armazenar os gêneros sobre estrados/paletes distantes do chão e das 
paredes  

grave 

37 Não manter os gêneros armazenados em boas condições de higiene e ventilação  grave 

38 Não manter os gêneros a serem utilizados em boas condições para consumo  grave 

39 Não manter a rede de frio adequado ao volume e aos diferentes tipos de 
matéria-prima e ingredientes  

Média 

 Preparo de alimentos   

39 Não realizar a higienização adequada dos alimentos a serem consumidos crus  Média 

40 Não acondicionar e identificar adequadamente as matérias primas quando não 
são totalmente utilizadas  

Grave 

41 Não utilizar óleo de fritura em boas condições de uso Média 

42 Não realizar o descongelamento sob refrigeração Grave 

43 Não manter alimentos descongelados sob refrigeração quando não são 
imediatamente utilizados  

Grave 

44 Não identificar adequadamente dos alimentos armazenados sob refrigeração ou 
congelamento  

Grave 

 Armazenamento do produto final   

45 Não acondicionar o produto final em embalagens adequadas e íntegras  Grave 

46 Não acondicionar o produto final em condições de temperatura ideais  Grave 

 Transporte do produto final   

47 Transportar produto em temperatura inadequada  Grave 

48 Não utilizar veículo limpo e higienizado  Médio 

 Outras infrações   

49 
Não manter a prestação dos serviços de alimentação descritos neste edital 
devido a paralisações temporárias ou interdições causadas por sua 
responsabilidade ou em decorrência de auto de infração  

Gravíssima 

50 Ausência de laudo técnico da nutricionista elaborado na consultoria semestral. Média 

51 
Não apresentar o cardápio mensal aos Fiscais  para aprovação com, pelo menos, 
cinco dias úteis de antecedência do final de cada mês. 

Média 

52 Efetuar alteração no cardápio sem comunicação prévia  Leve 

53 Não colocar placas/etiqueta de identificação das preparações  Leve 

54 Não repor alimentos com eficiência  Leve 

55 Descumprir o horário de abertura e fechamento das unidades Leve 

56 Permitir presença de objetos em desuso nas unidades Leve 

57 Não manter lista com nome de funcionários e suas respectivas funções Leve 

58 Permitir presença de alimentos direto no chão Leve 

59 Cobrar preços em desacordo com o edital  Média 

60 
Permitir presença de materiais não alimentícios no almoxarifado, freezers, 
geladeiras e câmaras frigoríficas  

Média 

61 
Permitir presença de restos de comida em pias, piso, equipamentos, bancadas, 
etc  

Leve 

62 Permitir presença de alimentos destampados em qualquer área  Grave 

63 Não manter atestado de saúde dos funcionários dentro do prazo de validade  Grave 

64 Não coletar amostras adequadamente  Grave 
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65 Ocorrência de casos de intoxicação alimentar comprovada  Gravíssima 

66 Permitir presença de alimentos com prazo de validade expirado  Média 

67 Permitir presença de sobras de preparações armazenadas em qualquer área  Grave 

68 Expor preparações nos balcões de distribuição com temperaturas inadequadas  Média 

69 Permitir higiene pessoal de funcionários inadequada  Leve 

70 
Não implementar manual de boas práticas e mantê-lo atualizado e de fácil 
acesso na unidade, em até noventa dias após a data de assinatura do contrato  

Grave 

71 
Utilizar em dias subseqüentes os gêneros alimentícios preparados e não 
servidos  

Grave 

   

73 Não comunicar previamente alterações de preços no cardápio  Média 

74 Não ressarcir as análises microbiológicas  Leve 

75 Não utilizar utensílios apropriados  Média 

76 Não se responsabilizar pelo abastecimento e controle de material  Média 

77 
Não manter, com recursos próprios, materiais e humanos, a limpeza e a 
conservação das áreas do objeto da concessão, dentro do mais alto padrão  

Média 

78 
Utilizar produtos de limpeza inadequados para unidades de alimentação 
industrial, e/ou produto químico nocivo ao ser humano  

Média 

79 
Não realizar a desinsetização e a desratização, adequadamente e dentro do 
cronograma aprovado pelos Fiscais. 

Média 

80 Não realizar coleta seletiva, diária e adequada de resíduos  Leve 

81 
Não realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, por 
notificação  

Média 

82 
Não ressarcir a Concedente dos custos referentes a serviço de manutenção 
corretiva de equipamentos  

Média 

83 
Não fornecer equipamentos complementares aos disponibilizados pelo Estado, 
necessários para o perfeito funcionamento dos serviços  

Leve 

84 Retirar equipamentos sem autorização prévia e formal da Concedente Grave 

85 
Não realizar revisão geral dos equipamentos até o último dia do prazo do 
contrato 

Grave 

86 Não apresentar documento com a listagem dos bens de sua propriedade  Leve 

87 
Utilizar bens disponibilizados pela Contratante para preparar refeições a serem 
servidas fora das dependências da FJP  

Leve 

88 Não responsabilizar-se por danos ao patrimônio da Concedente Média 

89 Não manter pessoal capaz de atender aos serviços  Leve 

90 
Não apresentar, quando do início das atividades, quando da inclusão de novos 
empregados ou sempre que solicitado, Atestado de Saúde, na forma legal, 
dentro de seu prazo de validade  

Média 

91 

Não promover cursos de treinamento geral e específico por área de atuação, 
para seu pessoal, nos primeiros sessenta dias do início da execução dos serviços 
e não manter esse treinamento de maneira periódica, em intervalo não superior 
a 6 (seis) meses, por ocorrência  

Leve 

92 
Não viabilizar a participação dos funcionários nos cursos oferecidos pelos 
Fiscais, por ocorrência  

Leve 

93 
Não designar responsável pela prevenção de acidentes em até 15 dias, contados 
da data de assinatura do contrato  

Leve 

94 Não comunicar verbal e imediata todas as ocorrências anormais  Leve 

95 
Realizar serviços adicionais aos especificados neste edital sem prévia aprovação 
formal dos Fiscais.  

Média 

96 Não permitir o trabalho dos fiscais durante as fiscalizações  Média 
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97 Não realizar pagamentos nas condições e nos prazos indicados no Contrato  Média 

98 Divulgar os ramais da Concedente para fins publicitários  Média 

99 Desrespeitar a legislação vigente em assuntos não especificados nesta tabela  Leve 

100 Ausência de responsável técnico, do(a) chef de cozinha. Média 
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 ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO PRESENCIAL N.º01/2016 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR NA 
PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do Representante Legal  

Identidade do Representante 
Legal 

 CPF do Representante Legal  

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA – LOTE ÚNICO 

Concessão onerosa de uso das dependências da Fundação João Pinheiro destinadas à exploração e administração do 
restaurante/lanchonete. 

Valor Mensal do Lote Único R$ 

Valor Total do Lote Único:  R$ 

Duração do contrato 12 MESES 

Condições de pagamento 
CONFORME MINUTA DO 
CONTRATO 

Prazo de Validade da Proposta CONFORME EDITAL 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que 
estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos. 

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

Data e local. 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VIII – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  
 
 

Concessão onerosa de uso de espaço físico da Fundação João Pinheiro para exploração 
específica dos serviços de restaurante e lanchonete 

 
 

Declaro que a empresa,_____________________conferiu todas as informações 
existentes, necessárias e complementares ao esclarecimento 
do_________________________nº /2016 inclusive, através de vistoria aos locais onde 
serão realizados os serviços, efetuada no dia___________________pelo seu 
representante técnico Sr. (a)______________________TENDO sido acompanhado 
por_____________________________ , responsável pelo setor,  telefone (31) 3448-9759. 
A visita realizada pelo representante técnico significa que a licitante assume integral 
responsabilidade por eventuais erros e omissões no preenchimento de sua proposta de 
preços e ainda, que está de pleno acordo com todas as exigências técnicas estabelecidas 
neste Edital de licitação e seus anexos. 
 

________________, ______ de _____________ de 20__. 
 

 
 
 

_________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO 

 
 
 

____________________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE 

 

 

 

 

Deverá ser entregue junto com a documentação de habilitação após o certame. 
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ANEXO IX - MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

PROCURAÇÃO  
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 
à______________________, neste ato representado pelo(s) 
____________________<diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço> pelo presente instrumento de mandato, 
nomeia e constitui, como Procurador(a) o(a) Senhor(a) ____________________ <nome, 
RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço>, a quem confere amplos 
poderes para representar a outorgante nos atos necessários no Pregão Presencial 
nº._______ , conferindo-lhe ainda, poderes especiais para apresentar proposta, lances 
verbais, negociar preços e demais condições, interpor e desistir de recursos, apresentar 
declarações, firmar compromissos ou acordos, podendo ainda, substabelecer esta para 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes. 
 
Data e local. 
______________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
Observação: esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro na fase de 
credenciamento, fora de qualquer envelope. 

 

 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 
à______________________, neste ato representado pelo(s) 
____________________<diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço> pelo presente instrumento declara sob 
as penas da lei, em especial do art. 12 da Lei Estadual 14.167/2002, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação para participação no Pregão Presencial nº 
01/2016.  
 
Data e local. 
______________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
Observação: esta declaração deverá ser apresentada ao pregoeiro na fase de 
credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 
à______________________, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
Data e local. 
______________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
DECLARAÇÃO DE RESTRIÇÃO REGULARIDADE FISCAL DA ME OU EPP 
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 
à______________________, neste ato representado pelo(s) 
____________________<diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, 
CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço> pelo presente instrumento, na 
condição de <Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte>, declara que apresenta 
restrições na documentação relativa à regularidade fiscal e assume o compromisso de 
promover sua regularização no prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual 
período, caso formule o lance vencedor. 
Data e local. 
______________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
                                                    

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
                                                                    

DECLARAÇÃO DE MENORES 
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de 
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na 
forma da lei. 
Data e local. 
______________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DE USO 
PARA EXPLORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO 
RESTAURANTE/LANCHONETE QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO E A 
EMPRESA XXXX. 
 
FJP/PJ -                 /16 

 
Pelo presente instrumento, a FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, com sede na Alameda das 
Acácias, nº. 70, Bairro São Luís /Pampulha, nesta cidade, CNPJ 17.464.652/0001-80, 
doravante denominada FUNDAÇÃO, neste ato representada por seu Diretor de 
Planejamento, Gestão e Finanças, José Roberto Enoque, brasileiro, servidor público RG 
XXXXX, e CPF XXXXX, nos termos da delegação de competência – Portaria  nº. 021/15, e a 
empresa XXXXX, com sede na XXXXXX, CEP: XXXXX, CNPJ XXXXX, Inscrição Estadual XXXXX, 
doravante denominada CONCESSIONÁRIA, neste ato representada XXXXX, RG XXXXXX, 
CPF XXXXX, resolvem celebrar o presente Contrato de Concessão Onerosa de Uso das 
dependências da Fundação João Pinheiro destinadas à exploração e administração do 
restaurante/lanchonete, originário da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 01/2016, com fulcro na Lei Estadual 14.167, de 10 de janeiro de 2002, no do Decreto 
Estadual 44.786, de 18 de abril de 2008, na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, na 
Lei Estadual 13.994, de 18 de setembro de 2001, no Decreto Estadual 45.902 de 27 de 
janeiro de 2012, no Decreto Estadual 37.924, de 16 de maio de 1996 e no Decreto 
Estadual 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, em conformidade com o Parecer PA/PJ-
XXX/16 e mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a CONCESSÃO ONEROSA DE USO das dependências 
da FUNDAÇÃO destinadas à exploração e administração do restaurante/lanchonete, de 
acordo com as especificações e detalhamentos consignados nos Anexos I a VI do Edital do 
Pregão Presencial nº 01/2016, outrossim, nos termos dos Anexos do presente 
instrumento, e em conformidade com a proposta da CONCESSIONÁRIA, que passam a 
integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O serviço de restaurante/lanchonete será prestado na unidade sede da Fundação João 
Pinheiro, situada a Alameda das Acácias nº. 70, Bairro São Luís/Pampulha, Belo Horizonte. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

A presente concessão onerosa de uso terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data 
de sua assinatura, e sua eficácia legal se dará após a publicação na imprensa oficial, 
podendo ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.  
 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECOLHIMENTO - CONCESSÃO ONEROSA DE USO 

4.1. O valor devido pela CONCESSIONÁRIA, relativo a valor mensal estabelecido em 
decorrência da concessão onerosa de uso é de R$ XXXXX (XXXXX), estando nele incluído 
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os gastos com água, energia elétrica, taxa de remoção de resíduos sólidos e outros custos 
imediatos sob responsabilidade direta da FUNDAÇÃO. 

4.1.1. Caberá à CONCESSIONÁRIA efetuar, após o recebimento do Documento de 
Arrecadação Estadual – DAE ou outro documento equivalente, até o 10º (décimo) dia 
útil do mês subsequente, os pagamentos referentes ao valor relativo à concessão 
onerosa de uso, igualmente às multas e infrações cometidas pelo não cumprimento 
das obrigações contratuais, caso ocorram. 
 

§ 1º. Os gastos com telefonia, limpeza e higienização, preservação/melhorias do 
ambiente e demais avaliados como necessários ao pleno cumprimento do que foi 
contratado correrão por responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA.  
§ 2º. O valor relativo à concessão onerosa de uso, estando nele incluído os gastos com 
água, energia elétrica, taxa de remoção de resíduos sólidos e outros custos imediatos sob 
responsabilidade direta da FUNDAÇÃO será reajustado após 12 (doze) meses de vigência 
contratual, pelo valor acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DOS SERVIÇOS 

5.1. A CONCESSIONÁRIA disponibilizará, obrigatoriamente, e por dia de funcionamento, 
os produtos constantes no quadro abaixo pelo preço máximo sugerido: 
 

ITEM DESCRIÇÃO TIPO UNIDADE PREÇO  (R$) 

1 Refeições Self- Service Kg R$ 32,80 

2 Refeições Prato Feito Unidade R$ 13,90 

3 Refeições Buffet Livre Unidade R$ 22,90 

4 Refeições Marmitex Unid. Pequeno R$ 11,00 

5 Refeições Marmitex Unid. Grande R$ 13,90 

6 Salgados Coxinha Unidade R$ 3,50 

7 Salgados Empada Unidade R$ 3,50 

8 Salgados Esfiha Unidade R$ 3,50 

9 Salgados Coxinha  Catupiry Unidade R$ 3,90 

10 Salgados Pastel Assado Unidade R$ 3,50 

11 Salgados Tortinha Unidade R$ 3,90 

12 Pães Pão de Queijo Unidade R$ 2,00 

13 Sanduíches Misto Quente Unidade R$ 3,90 

14 Sanduíches Natural Unidade R$ 4,90 

15 Diversos Bolo Simples Pedaço R$ 1,70 

16 Diversos Bolo Confeitado Pedaço R$ 2,50 

17 Diversos Salada de Fruta Pote R$ 4,20 

18 Diversos Doces Caseiros Unidade R$ 3,50 

19 Bebidas Café Xícara (50 ml) R$ 1,00 

20 Bebidas Suco de Laranja              
(Natural) 

Copo 300 ml R$ 3,90 

21 Bebidas Suco de fruta 
(polpa congelada) 

c/água 

Copo 300 ml R$ 3,90 
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22 Bebidas Suco de fruta 
(polpa congelada) 

c/leite 

Copo 300 ml R$ 4,50 

23 Bebidas Leite (integral ou 
desnatado) com 

café 

Copo 300 ml R$ 2,50 

24 Bebidas Leite (integral ou 
desnatado) com 

achocolatado 

Copo 300 ml R$ 3,50 

25 Bebidas Leite puro – 
integral ou 
desnatado 

Copo 300 ml R$ 2,50 

26 Bebidas Chás Xícara 180 ml R$1,90 

27  
Bebidas 

Vitamina de frutas 
c/ leite integral ou 

desnatado 

 
Copo 300 ml 

R$ 4,20 

28 Bebidas Refrigerante Lata 350 ml R$ 3,50 

29 Bebidas Refrigerante Lata 250 ml R$ 2,90 

30 Bebidas Agua Mineral sem 
gás 

300 ml R$ 2,20 

31 Bebidas Agua Mineral com 
gás 

300 ml R$ 2,50 

32 Bebidas Suco Lata 350 ml R$ 3,90 

33 Bebidas Suco Caixinha 200 ml R$ 2,70 

 
§ 1º. Cabe à CONCESSIONÁRIA executar, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a 
instalação dos equipamentos restantes necessários ao funcionamento das atividades 
envolvidas no presente contrato, não se admitindo que promova qualquer redução no 
valor a ser pago à FUNDAÇÃO, em função de tais despesas. 
§ 2°. Os preços unitários das refeições poderão ser reajustados anualmente, mediante a 
aplicação do valor acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
na data de renovação do contrato, caso ocorra ou de outro índice que for mais vantajoso 
para a Administração Publica. 
§ 3°. Na falta do IPCA, a FUNDAÇÃO adotará outro índice que venha substituí-lo, 
conforme a legislação vigente. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

6.2 O pagamento será feito à FUNDAÇÃO através de DAE emitido pela mesma 
mensalmente e pagamento até o 10º(décimo) dia útil, nos termos da cláusula quarta 
deste instrumento. 
 
6.3 Todo e qualquer valor que vier a ser imputado pela FUNDAÇÃO à 
CONCESSIONÁRIA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de 
liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 586 do CPC. 
Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida neste Contrato como 
de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA e que, por eventual determinação judicial ou 
administrativa, venha a ser paga pela FUNDAÇÃO. 
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6.4 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
CONCESSIONÁRIA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se 
a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida 
atualização financeira. 

 
6.5 Nos meses de Julho,  dezembro e janeiro de cada ano, em virtude da diminuição 
da movimentação de servidores, alunos, empregados terceirizados e visitantes, o 
pagamento mensal para a CONCESSÃO REMUNERADA DE USO terá um desconto de 50% 
(cinquenta por cento), salvo alguma eventualidade em que for necessária a suspensão 
das férias. 

 
6.6 O valor do subsídio- alimentação concedido pela FUNDAÇÃO aos alunos do CSAP 
(Curso de Administração Pública da Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho) no 
restaurante da CONCESSIONÁRIA deverá ser descontado do valor mensal relativo a 
concessão onerosa de uso. 

 
6.7 Caberá à CONCESSIONÁRIA apresentar à contratante no 1º (primeiro) dia útil de 
cada mês o valor total dos subsídios concedidos. Os comprovantes nominais deverão ser 
entregues assinados. Após o recebimento e conferência pelos Fiscais, os mesmos 
solicitarão junto ao Financeiro a emissão do DAE já com o desconto do valor do subsídio. 

 
6.7.1.  No caso do valor total ultrapassar o valor da concessão onerosa de uso, o 
crédito será utilizado no mês seguinte. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

7.1. Da CONCESSIONÁRIA: 
7.1.1. Quanto aos equipamentos e instalações: 

a) responsabilizar-se integralmente pelas atividades e serviços relacionadas ao 
objeto da concessão, nos termos da legislação vigente; 
b) executar o serviço objeto do Contrato, utilizando as instalações, equipamentos, 
móveis, entre outros, da FUNDAÇÃO; 
c) complementar, se necessário, e às suas expensas, os equipamentos para a 
execução do serviço, mediante prévia autorização da FUNDAÇÃO, podendo retirá-
los ao término do Contrato; 
d) efetuar, às suas expensas, as adaptações que se façam necessárias nas 
dependências da FUNDAÇÃO, mediante prévia e expressa autorização; 
e) adequar as necessidades de suas atividades à capacidade técnica das instalações 
disponibilizadas; 
f) manter em perfeitas condições de uso as dependências e equipamentos 
vinculados à exploração do empreendimento, responsabilizando-se por eventuais 
extravios ou quebras; 
g) providenciar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, segundo a 
orientação de manutenção do fabricante, sem qualquer ônus para a FUNDAÇÃO; 
h) responsabilizar-se pelos entupimentos causados na rede de esgotos vinculada ao 
restaurante, realizando reparos imediatos, às suas expensas; 
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i) executar a manutenção corretiva dos equipamentos, substituindo-os de imediato 
quando necessário, a fim de garantir a continuidade da oferta dos serviços aos 
usuários; 
j) contratar seguro para os equipamentos, sistemas e instalações da FUNDAÇÃO, 
caso considere necessário;  
k) devolver, ao término do Contrato, em condições de uso, os equipamentos, 
utensílios e móveis, pertencentes à FUNDAÇÃO e disponibilizados à 
CONCESSIONÁRIA; 
l) providenciar a contagem e verificação do estado de conservação dos 
equipamentos, bem como da cozinha, na presença de preposto designado pela 
FUNDAÇÃO, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do Contrato, 
para possíveis reparos, substituições ou reposições, durante o citado período; 
m) garantir que as dependências vinculadas à exploração do empreendimento 
sejam exclusivamente utilizadas para atender ao objeto do contrato; 
n) retirar equipamentos somente com autorização prévia e formal da FUNDAÇÃO; 
o) realizar, até o último dia do prazo da concessão onerosa de uso, a revisão geral 
nos equipamentos que lhe forem entregues para uso, com o objetivo de deixar as 
instalações e os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento, de forma 
a não interromper o fornecimento de refeições; 
p) responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da Fundação João Pinheiro. 
q) A produção e preparação dos alimentos devem ser realizadas na Fundação João 
Pinheiro. 
 

7.1.2. Quanto à produção das refeições:  
a) A CONCESSIONÁRIA, de 6 (seis) em 6 (seis) meses, deverá contratar, às suas 
custas, a consultoria de um nutricionista, devidamente habilitado, para avaliar a 
qualidade, produção e armazenamento das refeições e alimentos comercializados; 
verificar as condições de higiene e limpeza; verificar a elaboração de novos 
cardápios, de acordo com as melhores práticas, apresentando relatório de suas 
atividades aos Fiscais e a FUNDAÇÃO; 
b) Contratar um Chef de Cozinha, que deverá supervisionar diariamente e, em todos 
os horários, a elaboração do cardápio, produção das refeições e elaboração dos 
pratos com criatividade de acordo com as especificações técnicas do edital. 
c) manter o padrão de qualidade e de uniformidade da alimentação, dos produtos e 
dos serviços oferecidos aos usuários, independentemente das escalas de serviços 
adotadas; 
d) submeter os cardápios ao Fiscal da FUNDAÇÃO, com antecedência mínima de 07 
(sete) dias antes de finalizar o mês, para a devida apreciação e aprovação; 
e) a CONCESSIONÁRIA somente poderá alterar os cardápios já aprovados mediante 
justificativa e autorização da FUNDAÇÃO;  
f) a substituição só poderá ocorrer quando a preparação for de boa aceitabilidade e 
de qualidade igual ou superior à substituída; 
 

7.1.3. Quanto à operação: 
a) manter o ambiente da área interna sem presença de focos de insalubridade, 
animais ou plantas, vetores ou pragas; 
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b) submeter-se às normas de segurança da FUNDAÇÃO, em especial quanto ao 
acesso às suas dependências; 
c) afixar, semanalmente, cardápio diário completo, nas dependências do 
restaurante; 
d) arcar com todas as despesas relativas a serviços e facilidades que utilizar, tais 
como telefone e outras, excetuando água, esgoto e energia elétrica quando dentro 
dos padrões estabelecidos neste contrato;  
e) assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar qualificada como de 
natureza grave não seja mantido, nem retorne às instalações da FUNDAÇÃO; 
f) operar em horários pré-determinados para o recebimento de gêneros e produtos 
alimentícios, bem como de materiais, de forma a não interferir na rotina da 
FUNDAÇÃO; 
g) produzir os alimentos para atendimento do restaurante na cozinha da Alameda 
das Acácias nº. 70 ou,  
h) preparar os alimentos nos espaços disponibilizados (Alameda das Acácias nº. 70 
e/ou Av. Brasil nº. 674) ou na cozinha de produção, situada fora das instalações da 
FUNDAÇÃO, quando se tratar do atendimento as lanchonetes; 
i) respeitar as limitações das instalações quando proceder à finalização ou 
preparação final de outros alimentos na cozinha da FUNDAÇÃO; 
j) respeitar o limite de exaustão da cozinha quando grelhar carnes; 
k) realizar com eficiência a reposição dos alimentos nas ilhas de distribuição; 
l) cumprir rigorosamente os horários de abertura, fechamento, abastecimento e 
retirada de lixo definidas pela FUNDAÇÃO; 
m) Atender os usuários com gentileza e presteza; 
n) Resolver problemas com funcionários dentro do escritório. 
 

7.1.4. Quanto à limpeza: 
a) manter limpo o ambiente dos salões durante o período das refeições, inclusive 
com a retirada de objetos em desuso e a liberação das mesas para utilização por 
outros usuários; 
b) manter rigorosamente higienizados os utensílios, equipamentos e os locais de 
preparação dos alimentos, antes e após a sua utilização, com o uso de produtos 
registrados no Ministério da Saúde; 
c) proceder à higienização e desinfecção de pisos, ralos, paredes, janelas, inclusive 
da área externa (local de recebimento de gêneros e de materiais), das dependências 
vinculadas ao restaurante, observadas as normas sanitárias vigentes e as boas 
práticas do setor de alimentação coletiva; 
d) proceder à higienização dos refeitórios (incluindo mesas e bancos), inclusive com 
o recolhimento de restos alimentares e de descartáveis, acondicionando-os de 
forma adequada e encaminhando-os ao local determinado pela FUNDAÇÃO; 
e) manter, com recursos próprios, materiais e humanos, a limpeza e conservação 
das áreas internas de produção e operação do restaurante/lanchonete; 
f) realizar a limpeza das áreas internas da cozinha;  
g) recolher diariamente, e quantas vezes se fizerem necessárias, resíduos 
alimentares das dependências utilizadas, acondicionando-os devidamente e 
encaminhando-os até local determinado pela FUNDAÇÃO, observada a legislação 
ambiental. 
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7.1.5. Quanto à segurança e saúde: 

a) retirar, diariamente, amostras das preparações para controle microbiológico, no 
caso de suspeita de contaminação, sem ônus para a FUNDAÇÃO, que deverão ser 
conservadas no período de 72 (setenta e duas) horas, dentro das condições técnicas 
recomendadas; 
b) disponibilizar aos empregados, em atendimento à legislação vigente, 
equipamentos de proteção individual (EPI); 
c) estabelecer controle de qualidade em todas as etapas e processos de 
operacionalização do serviço, através do método APCC (Avaliação dos Perigos em 
Pontos Críticos de Controle); 
d) observar as regras de boa técnica e de segurança, quanto aos equipamentos e 
utensílios de uso na cozinha, bem como os de uso nas mesas, mantendo rigoroso 
controle, de forma a garantir que não seja possível sua utilização para outros fins; 
e) elaborar e implementar o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), 
conforme NR-9 da Portaria 3.214, de 8 de julho de 1978 do Ministério do Trabalho, 
no prazo de 60 dias após o início das atividades, e apresentar a documentação à 
FUNDAÇÃO, quando solicitada; 
f) elaborar e implementar o PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional), conforme NR-7 da Portaria 3.214, de 8 de julho de 1978 do Ministério 
do Trabalho, no prazo de 60 dias após o início das atividades, e apresentar a 
documentação à FUNDAÇÃO, quando solicitada; 
g) instalar e manter os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho - SEESMT e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
CIPA, considerando o número total de trabalhadores no serviço, para o fiel 
cumprimento da legislação em vigor; 
h) enviar à FUNDAÇÃO, a cada 3 (três) meses ou quando solicitada por suspeita de 
intoxicação, relatório de análise microbiológica das amostras de um cardápio 
executado, devendo ser colhidas amostras do alimento após 30 (trinta) minutos 
exposto no balcão do restaurante, para a verificação do controle sanitário dos 
procedimentos; o mesmo procedimento deve ser realizado para a análise da água 
usada no preparo dos alimentos, a cada 6 (seis) meses ou quando solicitada por 
suspeita de intoxicação; 
i) providenciar substituições de refeições, mesmo das que já foram comercializadas, 
quando comprovada a pré-existência de problemas ou de condições inadequadas 
no transporte que comprometam a integridade do produto;  
j) as refeições deverão possuir o mesmo padrão de qualidade;  
k) cumprir as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 
 

7.1.6. Quanto aos empregados: 
a) fornecer pessoal em número suficiente à execução do objeto deste Contrato, 
que devem ser capacitados para exercer suas funções, de acordo com a exigência 
do Código de Saúde de Minas Gerais (Lei Estadual n° 13.317/99, art. 83, item VI), 
devendo a CONCESSIONÁRIA ser a única responsável pelos contratos de trabalho 
de seus empregados; 
b) manter chef de cozinha contratado, que deverá exercer a função de 
responsável técnico pelos serviços, realizando atividades de planejamento, 
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organização, execução e comercialização de serviços de alimentação em nível 
tático e gerencial, substituindo-o em seus impedimentos por outro profissional de 
mesmo nível, ou superior, mediante prévia aprovação da FUNDAÇÃO, A 
comprovação será feita para os Fiscais por meio de apresentação de cópia do 
registro de empregado não temporário, ou pela cópia do contrato social, caso o 
profissional seja sócio da empresa, ou pela cópia de contrato de prestação de 
serviço, nos termos do inc. I, § 1° do art. 30 da Lei 8.666/93. 
c) manter os funcionários devidamente uniformizados com roupas, calçados, 
barbeados, com unhas curtas e sem a presença de esmaltes; 

c.1) os uniformes dos funcionários que trabalham na produção deverão ser 
brancos; 
c.2) será exigido que os funcionários que trabalham com a limpeza vistam 
uniformes de cor clara diferente do branco; 
c.3) será exigido que os funcionários que trabalham com o atendimento ao 
público vistam uniformes de cor clara diferente do branco e da cor escolhida 
para o uniforme referente ao item anterior; 
c.4) não será permitido o uso de “bonés” como proteção para cabelos, bem 
como o uso de calças jeans como uniforme; 
c.5) será exigido que o uniforme seja vestido nas dependências do restaurante e 
lanchonete (vestiários); e 
c.6) para todos os funcionários do restaurante e lanchonete será exigido o uso 
de calçados fechados. 

d) atender os usuários com gentileza e presteza; 
e) registrar os seus empregados, cabendo-lhe todos os ônus de natureza 
trabalhista e previdenciária, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias e 
outros fatos de natureza profissional e/ou ocupacional; 
f) atender, de imediato, as solicitações da FUNDAÇÃO quanto às substituições de 
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação 
dos serviços; 
g) realizar exames de saúde periódicos, a cada 12 (doze) meses, além dos exames 
admissionais, demissionais, inclusive exames específicos, de acordo com as 
normas vigentes e as recomendações da Vigilância Sanitária, de todo pessoal do 
serviço, arcando com as despesas, e apresentar à FUNDAÇÃO os laudos, quando 
solicitada; 
h) manter perfeito e regular controle sobre o estado de saúde dos empregados, a 
fim de providenciar a substituição, de imediato, em caso de doença incompatível 
com a função; 
i) identificar, acompanhar e orientar adequadamente o empregado em período de 
experiência; 
j) promover periodicamente, às suas expensas, treinamentos gerais e específicos 
de toda a equipe de trabalho; 
k) permitir o acesso de pessoas externas ao serviço somente com a autorização 
expressa da FUNDAÇÃO; 
l) assumir total e exclusiva responsabilidade por quaisquer ônus ou encargos 
relacionados com seus empregados, na prestação dos serviços do objeto do 
Contrato, sejam eles decorrentes da legislação trabalhista, social, previdenciária 
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e/ou ambiental, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias ou outras de 
natureza profissional e/ou ocupacional; 
m) arcar com todas as despesas decorrentes da alimentação de seus empregados. 
n) manter um arquivo com todos os dados acima relacionados para análise dos 
fiscais. 

 
7.1.7. Quanto ao uso racional da água: 

a) colaborar com as medidas de redução de consumo e de uso racional da água, 
atribuindo a determinados funcionários a tarefa de induzir os empregados a 
adotarem mudanças de comportamento; 
b) adotar e manter critérios, especiais e privilegiados, para aquisição e uso de 
equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água; 
c) identificar pontos de uso, hábitos e vícios que causam o desperdício de água, 
atendidas as seguintes regras: 

c.1) na identificação das atividades de cada ponto de uso, os empregados 
devem ser treinados, orientados e conscientizados, sistematicamente, para 
evitarem e não cometerem hábitos e vícios de desperdício; 
c.2) estão proibidas as seguintes ações e/ou atitudes: 

c.2.1) deixar a torneira aberta durante todo o tempo de lavagem de 
folhas e vegetais que estão de molho em vasilhame com água; 
c.2.2) quando da lavagem individual das folhas e/ou legumes, deixar a 
torneira aberta durante todo o tempo; 
c.2.3) manter aberta torneira, com água transbordando em bacia, sem a 
presença de empregado naquele ponto de uso; 
c.2.4) executar operações de lavar e de descascar batatas 
simultaneamente, mantendo a torneira aberta durante a segunda tarefa; 
c.2.5) manter a torneira aberta, com água jorrando sobre a vasilha cheia, 
para limpar aves e carnes; 
c.2.6) encher completamente a vasilha de água ao executar limpeza no 
seu interior; 
c.2.7) manter a torneira aberta após interromper o serviço por qualquer 
motivo; 
c.2.8) manter a torneira aberta, por longo período, com água jorrando 
diretamente sobre as embalagens de polpas de frutas, para realizar o seu 
descongelamento. 
c.2.9) manter a torneira aberta, com água jorrando sobre carnes salgadas 
colocadas dentro de uma cuba por 24 horas, para a retirada do sal; 
c.2.10) retirar as crostas de panelões e caldeirões enchendo-os de água, 
até a borda; 

c.3) devem ser adotados procedimentos corretos para o uso da água, de forma 
a evitar o seu desperdício e economizá-la, sem deixar de garantir a adequada 
higienização do ambiente, alimentos e utensílios, bem como dos empregados, 
nos seguintes termos: 

c.3.1) Na lavagem de folhas e legumes: 
c.3.1.1) ao desfolhar as verduras, separar as folhas e desprezar as 
partes estragadas, mantendo sempre a torneira fechada;  



62 

 

c.3.1.2) ao lavar as verduras, iniciar a lavagem apenas quando todo o 
lote estiver desfolhado; 
c.3.1.3) lavar em água corrente escorrendo os resíduos; 
c.3.1.4) desinfetar em cuba específica ou em monobloco exclusivo, 
imergindo os alimentos em solução clorada a 200 ppm por 20 
minutos (1 colher de sopa de água sanitária a 2,0-2,5% em 1 litro de 
água potável - mín. 100 e máx. 250 ppm); 
c.3.1.5) monitorar a concentração de cloro, que não deve estar 
inferior a 100 ppm; 
c.3.1.6) monitorar a turvação da solução e a presença de resíduos; 
c.3.1.7) enxugar em cuba específica ou monobloco exclusivo com 
água potável ou em solução de água ou vinagre a 2% (2 colheres de 
sopa para 1 litro de água potável); 
c.3.1.8) picar, quando necessário, observando rigorosamente as 
condições de higiene (mão, luvas descartáveis e 
utensílios/equipamentos desinfetados); 
c.3.1.9) manter a torneira fechada quando: 

c.3.1.9.1) desfolhar verduras e hortaliças; 
c.3.1.9.2) descascar legumes e frutas; 
c.3.1.9.3) cortar carnes, aves, peixes, etc; 
c.3.1.9.4) limpar os utensílios, como panelões, bandejas, etc; 
c.3.1.9.5) interromper o trabalho, por qualquer motivo; 

c.3.1.10) adotar as práticas: 
c.3.1.10.1) usar redutores de vazão em torneiras 
(arejadores), pois são dispositivos que contribuem, em torno 
de 25%, para a economia de água; 
c.3.1.10.2) utilizar bocais de torneira com chuveiros 
dispersantes, que aumentam a área de contato dos legumes, 
frutas e, principalmente, das folhas, diminuindo assim o 
desperdício; 
c.3.1.10.3) para ensaboar, não encher os utensílios de água, 
usá-la em pouca quantidade e aplicar somente a quantia 
necessária de detergente; 
c.3.1.10.4) não utilizar água para descongelar alimentos; 
c.3.1.10.5) utilizar espátula para remoção da crosta e escova 
não abrasiva ao limpar os utensílios como panelões, 
bandejas, etc.; 
c.3.1.10.6) jogar os restos no lixo. 
 

7.1.8. Quanto à eficiência energética: 
a) adquirir equipamentos consumidores de energia que apresentem o melhor 
desempenho sob o ponto de vista de eficiência energética (art. 6º do Decreto 
Estadual 43.696, de 11 de Dezembro de 2003); 
b) verificar, na aquisição dos equipamentos, quando possível, o selo PROCEL - 
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica e o selo INMETRO – 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; 
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c) cuidar para que toda instalação (elétrica, gás, vapor, etc.) feita nas 
dependências da CONCESSIONÁRIA sigam as normas do INMETRO e os padrões 
internos estabelecidos para seu adequado funcionamento; 
d) verificar, periodicamente, os sistemas de aquecimento e refrigeração; a 
formação de chamas amareladas, de fuligem nos recipientes e de gelo podem ser 
sinais de mau funcionamento dos equipamentos, de manutenção inadequada ou 
de utilização de combustível de má qualidade; 
e) verificar, para que haja boa dissipação de calor e economia de energia elétrica, 
a ventilação no local de instalação e a inexistência de sujeira no condensador do 
sistema de refrigeração; 
f) verificar o local da instalação dos sistemas de aquecimento, para que correntes 
de ar não apaguem as chamas; 
g) manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e 
equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo; 
h) desligar as luzes dos ambientes não ocupados e acender apenas as necessárias 
nos ambientes ocupados; 
i) efetuar a manutenção dos equipamentos com mau funcionamento ou 
danificados, como lâmpadas queimadas ou piscando, reatores de luminárias com 
zumbido excessivo e das instalações energizadas com mau funcionamento; 
j) realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus 
aparelhos elétricos, nas extensões, etc., e evitar ao máximo o uso de extensões 
elétricas; 
k) desenvolver, com seus empregados, programas de racionalização do uso de 
energia. 

 
7.1.9. Para o melhor aproveitamento dos alimentos: 

a) adotar cuidados indispensáveis ao preparar hortaliças e frutas, de forma a 
preservar o seu valor nutritivo, como por exemplo: 
b) lavar bem, em água corrente, as hortaliças e frutas inteiras; no caso de 
verduras, lavar folha por folha e, para legumes e frutas, usar escovinha; 
c) em seguida, colocá-las em uma vasilha de vidro ou louça com água e cloro 
(para o preparo de água com cloro utilizar 1 colher de sopa de hipoclorito de 
sódio a 2,5% para cada litro de água); deixar as hortaliças e frutas nesta água 
por 30 minutos; 
d) nunca deixá-las de molho após cortadas ou descascadas; 
e) ao descascá-las, não retirar cascas grossas; sempre que possível, cozinhar as 
hortaliças ou frutas com a casca, e, de preferência, inteiras; 
f) não cortá-las com faca de ferro, mas, sim, com faca de aço inoxidável, pouco 
antes de serem utilizadas; 
g) cozinhar as hortaliças apenas pelo tempo suficiente para que fiquem macias, 
em pouca água, até que se inicie a fervura, ou simplesmente refogá-las; 
h) cozinhar em panela destampada as hortaliças com cheiro forte, como 
repolho, couve-flor e brócolis, bem como suas folhas e talos. 
 

7.1.10. Quanto ao Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos: 
a) a FUNDAÇÃO contará com programa de coleta seletiva que deverá ser seguido 
pela CONCESSIONÁRIA; 
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b) A CONCESSIONÁRIA deverá, caso seja necessário, providenciar lixeiras e 
recipientes de resíduos conforme as seguintes diretrizes do programa de coleta 
seletiva: 
 

Segregação Cor do 
recipiente 

Cor do 
saco 

plástico 

Itens (tais como) 

Resíduos não 
recicláveis 

Cinza Preto Isopor, madeira, pano, papel toalha e papel higiênico, RIS 

Resíduos 
orgânicos 

Marrom Preto MOP (matéria orgânica putrescível): restos alimentares pré e 
pós consumo, como cascas e bagaços de frutas, alimentos 

cozidos, filtro de café, guardanapos usados, alimentos 
estragados ou vencidos 

Resíduos de 
papel 

Azul Azul Papel: folhas avulsas de diversos tamanhos, cores e 
espessuras, revistas e jornais 

Papelão: caixas de dimensões variadas, como embalagens 
longa vida de sucos e produtos lácteos, caixas de cigarro e 

outros pequenos itens 

Resíduos 
recicláveis 
(plástico, 

metal e vidro) 

Verde Azul Metais: embalagens de óleo, azeite, massa de tomate, 
condimentos e doces; latas de alumínio de suco, 

refrigerante e produtos lácteos 

Vidro: embalagens de sucos, Refrigerantes, água e outros 

Plástico filme: embalagens de produtos alimentares 
diversos, e de materiais de escritório 

Plástico rígido: embalagens, como garrafas de óleo, ou 
copos de água, e para produtos lácteos, copinhos 

descartáveis 

 
c) a utilização dos sacos de lixo deverá ser otimizada, adequando-se a sua 
disponibilização à respectiva capacidade e à necessidade, com o esgotamento, 
considerados os padrões de bom senso e de razoabilidade, do seu volume útil de 
acondicionamento, de maneira a reduzir a destinação de resíduos sólidos. 

 
7.2. Da FUNDAÇÃO: 

a) Comunicar à CONCESSIONÁRIA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do Contrato, 
assinando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as 
sanções legais e contratualmente previstas. 
b) Receber os valores conforme descritos na cláusula quarta deste instrumento; 
c) Fiscalizar a execução do Contrato, através dos Fiscais de Contrato previamente 
designados, do que se dará ciência à CONCESSIONÁRIA, nas reuniões mensais a 
CONCESSIONÁRIA. 
d) Realizar pesquisa de satisfação junto aos usuários das lanchonetes e do 
restaurante, utilizando o formulário do Anexo III e Anexo IV deste contrato.  
e) Fornecer ate4stado de capacidade técnica, quando solicitado, o qual será 
fundamentado nas últimas 03 (três) pesquisas de satisfação; 
f) Assegurar ao pessoal da CONCESSIONÁRIA livre acesso às instalações, para a 
plena execução do Contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

8.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência da CONCESSIONÁRIA, sujeitando-a as seguintes sanções: 

I.  Advertência, que será aplicada por escrito e registrada para fins de avaliação do 
desempenho. 

II.  Multa, nas seguintes hipóteses e percentuais: 
a. Por atraso para o início da entrada em funcionamento do restaurante, nos 
percentuais indicados na tabela abaixo, incidentes sobre o valor contratual devido 
pela CONCESSIONÁRIA: 
 

Dias de 
Atraso 

Índice de 
Multa 

Dias de 
Atraso 

Índice de 
Multa 

Dias de 
Atraso 

Índice de 
Multa 

1 1,0% 15 2,2% 29 5,7% 

2 1,2% 16 2,4% 30 6,0% 

3 1,3% 17 2,5% 31 6,4% 

4 1,4% 18 2,6% 32 6,8% 

5 1,5% 19 2,8% 33 7,2% 

6 1,6% 20 3,0% 34 7,6% 

7 1,7% 21 3,3% 35 8,0% 

8 1,8% 22 3,6% 36 8,4% 

9 1,9% 23 3,9% 37 8,8% 

10 2,0% 24 4,2% 38 9,2% 

11 1,2% 25 4,5% 39 9,6% 

12 1,4% 26 4,8% 40 10,0% 

13 1,6% 27 5,1%   

14 1,8% 28 5,4%   

 
b. Por atraso no pagamento do valor mensal contratado referente a custo de 
operação estando nele incluído os gastos com água, energia elétrica, taxa de 
remoção de resíduos sólidos e outros custos imediatos sob responsabilidade 
direta da Fundação João Pinheiro: 2% (dois por cento) sobre o valor mensal 
contratado . 
 
c. Por insatisfação dos usuários, medida através de pesquisa realizada nos 
termos do Anexo III deste Contrato – Pesquisa de Satisfação dos Usuários –– 
Restaurante e ANEXO IV deste Contrato - Pesquisa  de Satisfação dos Usuários 
– Lanchonetes. A satisfação será mensurada pelo índice de satisfação (obtido a 
partir da média geral das notas atribuídas na pesquisa de satisfação) conforme 
a tabela abaixo.  

Índice de Satisfação Tipos de Infrações 
Percentual sobre o valor mensal devido 

pela CONCESSIONÁRIA 

8 a 10 Sem infração n/a 

6 a 7,9 Infração leve 10% 

5,1 a 5,9 Infração média 20% 

Menor que 5,0 Infração grave 50% 

 
d. Por descumprimento das obrigações contratuais, de acordo com a gravidade 
da infração, conforme a classificação abaixo e tabela do Anexo V deste contrato 
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– Classificação das Infrações Contratuais, em relação ao valor mensal devido 
pela CONCESSIONÁRIA: 

Tipo de Infrações Percentual sobre o valor mensal devido pela 
CONCESSIONÁRIA 

Infrações leves 2% 

Infrações médias 5% 

Infrações graves 10% 

Infrações gravíssimas 15% 

 
d.1 – multa de 2% (dois por cento), sempre que houver reincidência em 
irregularidade para a qual foi aplicada a sanção de advertência, e também 
para outras infrações leves, tais como: ver tabela do Anexo VI do Edital; 
d.2 – multa de 5% (cinco por cento), sempre que houver reincidência em 
irregularidade para a qual foi aplicada a sanção de multa por infração leve, 
e também para outras infrações médias, tais como: ver tabela do Anexo VI 
do Edital; 
d.3 – multa de 10% (dez por cento), sempre que houver reincidência em 
irregularidade para a qual foi aplicada a sanção de multa por infração 
média, e também para outras infrações graves, tais como: ver tabela do 
Anexo VI do Contrato; 
d.4 – multa de 15% (quinze por cento), sempre que houver reincidência em 
irregularidade para a qual foi aplicada a sanção de multa por infração 
grave, e também para outras infrações gravíssimas, tais como: ver tabela 
do Anexo VI do Edital. 
 

III.Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratações 
promovidas pelos órgãos e entidades do Governo de Minas Gerais, nos termos da 
Lei Estadual n.º 13.994, de 18 de setembro de 2001, e da Lei Federal n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

IV. A suspensão a que se refere o inciso anterior também poderá ser aplicada em casos 
de irregularidades consideradas graves, tais como: 

a. alteração ou adulteração de documento; 
b. apresentação de declarações, atestados, laudos e outros documentos 

falsos; 
c. realização dos encargos atribuídos ao contratado por terceiros não 

autorizados. 
V.Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não 
superior a 05 (cinco) anos. 

VI.Rescisão unilateral do contrato, sujeitando a CONCESSIONÁRIA ao pagamento de 
indenização à FUNDAÇÃO por perdas e danos, bem como ressarcimento da 
diferença de custo para a contratação de outro fornecedor. 

VII.Independentemente da aplicação de multa, será aplicada a pena de advertência 
prevista no inciso I desta CLÁUSULA sempre que forem constatadas irregularidades 
para as quais a CONCESSIONÁRIA tenha concorrido direta ou indiretamente. 
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VIII.A sanção prevista no item II desta CLÁUSULA poderá ser aplicada cumulativamente 
às dos demais itens, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa 
a CONCESSIONÁRIA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

IX. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, 
quando cabíveis. 

X.O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação da CONCESSIONÁRIA. 

XI.O valor devido a título de multa poderá ser acrescido do que a FUNDAÇÃO tiver a 
receber.  

XII.Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a 
devedora a processo de execução fiscal.  

XIII.São aplicáveis à presente licitação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei 
Federal nº 8.666/93, bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do Contrato será exercida por agente da FUNDAÇÃO, 
devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do 
pactuado, em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital, na proposta da 
CONCESSIONÁRIA e neste instrumento. 
9.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 
Contrato, o agente fiscalizador dará ciência à FUNDAÇÃO do sucedido, fazendo-o por 
escrito, bem assim das providências exigidas da CONCESSIONÁRIA para sanar a falha ou 
defeito apontado.  
9.3. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do Contrato, ainda 
que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 
 
§ 1º. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades 
havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles 
provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 
§ 2º. O Fiscal do Contrato fará, trimestralmente, vistoria técnica das instalações da 
cozinha de regeneração da CONCESSIONÁRIA, localizada na Alameda das Acácias e da 
central de produção da concessionária, localizada fora da FUNDAÇÃO, utilizando para a 
fiscalização a lista de irregularidades da tabela do Anexo V do contrato, observada a 
Cláusula Oitava para a aplicação de sanções e reuniões mensais com a CONCESSIONÁRIA. 
§ 3°. O Fiscal do Contrato fará, semestralmente, pesquisa de satisfação junto aos usuários 
das lanchonetes e do restaurante, utilizando o formulário do Anexo III e Anexo IV do 
Contrato, ou meio eletrônico similar, de acordo com os seguintes critérios: 
 
I - a amostra da Pesquisa de Satisfação será de, no mínimo, 20% da média de usuários do 
restaurante; 
II - todo o processo de avaliação será organizado pelo Fiscal do Contrato; 
III – os formulários poderão ser alterados conforme conveniência administrativa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no artigo 65 de 
Lei Federal nº. 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela 
autoridade competente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. Das decisões proferidas pela Administração caberão: 
11.1.1. Recurso, por escrito, no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do 
ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa 
ou rescisão do contrato. 
11.1.2. Representação, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da 
decisão de que não caiba recurso hierárquico. 
11.1.3. Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 
intimação do ato. 

Parágrafo Único. O recurso será dirigido à autoridade competente, por intermédio de 
quem praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 
(cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à 
autoridade superior, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados do recebimento do processo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, total ou parcialmente, nos 
casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e 
amigavelmente nos termos do art. 79, inciso II, da mesma Lei. 
Parágrafo Único. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONCESSIONÁRIA, 
fica a FUNDAÇÃO autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

13.1. A CONCESSIONÁRIA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a 
execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira e nas 
normas Bird, conforme indicado a seguir:  

13.1.1. A CONCESSIONÁRIA deve permitir que o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD inspecione suas contas, registros e 
quaisquer outros documentos relativos a apresentação de ofertas e cumprimento 
do contrato e submetê-los a uma auditoria por auditores designados pelo Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird. Para isso, a 
CONCESSIONÁRIA deverá: (i) manter todos os documentos e registros referentes ao 
projeto financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 
Bird por um período de três (3) anos após a conclusão dos trabalhos contemplados 
no respectivo contrato; e ( ii ) entregar todo documento necessário para a 
investigação de alegações de fraude ou corrupção e colocar os funcionários ou 
agentes que tenham conhecimento do projeto financiado pelo Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD à disposição para responder a 
indagações provenientes do pessoal Bird ou de qualquer investigador, agente, 
auditor ou consultor apropriadamente designado para a revisão ou auditoria dos 



69 

 

documentos. Caso a CONCESSIONÁRIA não cumprir a exigência Bird, ou de qualquer 
maneira crie obstáculos para a revisão do assunto por parte Bird, O Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird, inteiramente a sua 
descrição, poderá tomar medidas apropriadas contra ela.  
13.1.2. Se, de acordo com o procedimento administrativo do Bird, ficar comprovado 
que um funcionário da CONCESSIONÁRIA ou quem atue em seu lugar incorreu em 
práticas corruptas, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 
Bird poderá declarar inelegíveis a CONCESSIONÁRIA e/ou seus funcionários 
diretamente envolvidos em práticas corruptas, temporária ou permanentemente, 
para participar de futuras Licitações ou Contratos financiados com recursos do Bird.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONCESSIONÁRIA 
não importará, de forma alguma, alteração contratual. 
14.2. É vedada a subcontratação total ou parcial das obrigações assumidas pela 
CONCESSIONÁRIA.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

A FUNDAÇÃO providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma 
resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 61 da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

Fica eleito o foro de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste 
Contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem ajustadas, firmam este instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, 
juntamente com as testemunhas que também o assinam. 
 
Belo Horizonte, .........de ........  de 2016. 
 
 

JOSÉ ROBERTO ENOQUE 
Fundação João Pinheiro 

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças  
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX 

Representante Legal 
 

Testemunhas: ____________________________________ 
          CPF:     CI: 

               _____________________________________ 
         CPF:     CI: 
 
CONSTARÃO COMO ANEXO DESTE CONTRATO OS ANEXOS II A VI DESTE EDITAL 


