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EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 06 de outubro de 2015 (TERÇA-FEIRA), às 14h 

          LOCAL DA SESSÃO: RUA TOMAZ GONZAGA, 686, BAIRRO LOURDES – Belo Horizonte/MG 

                                                (Auditório – Térreo) 

 
           PREGOEIRA: Gislene Amarante Cunha  
EQUIPE DE APOIO:  Anny Margareth Pereira Lucas 
                                   Marcelo de Araújo Batalha 
                                   Leonardo Henrique Vaz de Melo 
    APOIO TÉCNICO: Giovani Viana Mendes 
 

         (Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 511/2010 e 567/2011) 

 
 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada 

na prestação de serviços de buffet, para fornecimento de coquetéis, e na organização e 
fornecimento de coffee breaks, a serem realizados em datas a definir, de forma 
parcelada, para atender a eventos da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais 
(TJMMG), conforme especificações contidas neste EDITAL e em seus Anexos. 

  
 
 

 

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET 
http://www.tjmmg.jus.br – vide “LICITAÇÕES” 

 

 

 

O edital constante dos autos prevalecerá sobre o disponibilizado na internet,  

caso haja divergência entre eles. 
 
 
 

 

http://www.tjmmg.jus.br/
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 06/2015 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 
 
 

P R E Â M B U L O 

 
 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, órgão do Poder 

Judiciário, com endereço à Rua Tomaz Gonzaga, 686, Bairro Lourdes - CEP nº 30180-140 - Belo 
Horizonte - MG, inscrito no CNPJ sob o nº 16.866.394/0001-03, isento de inscrição estadual, 
doravante denominado TRIBUNAL, torna público aos interessados do ramo pertinente que 
promoverá, para Registro de Preços, a LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo 
critério de MENOR PREÇO POR ITEM, sob a regência da Lei Federal nº 10.520/2002, das Leis 
Estaduais nº 13.994/2001 e 14.167/2002, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 (atualizada 
pela LC 147/2014), dos Decretos Estaduais nºs. 44.630/2007 (alterado pelo Decreto 45.749/2011), 
44.786/2008, 44.787/2008 e 45.902/2012, pela Resolução TJMMG nº 71/2008, e pelas Portarias 
nº 311/2004, 511/2010 e 567/2011 do TRIBUNAL e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 
8.666/93, e suas alterações, e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital, cujo objeto se 
descreve abaixo e, em minúcias, no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), que dele faz parte 
integrante e inseparável. 
 

ÁREA SOLICITANTE: Assessoria de Comunicação (ASCOM) e Gerência Administrativa do 

TJMMG. 
 

 

1. DO OBJETO 
 

 

 
 

. 

 

Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços de buffet, para fornecimento de coquetéis, e na organização e 
fornecimento de coffee breaks, a serem realizados em datas a definir, de forma parcelada, 
para atender a eventos da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), conforme 
especificações contidas neste EDITAL e em seus Anexos. 
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2. DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 

 

 
 

. 

2.1. Cópia deste Edital encontra-se disponível na internet, no site www.tjmmg.jus.br, no link 
“LICITAÇÕES”. 

2.2. Conforme art. 11 do Decreto Estadual/MG nº 44.786/2008, até o 5º (quinto) dia após a 
publicação do AVISO DO EDITAL, qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar 
esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do Pregão, mediante petição por escrito, 
protocolizada no Tribunal de Justiça Militar, situado à Rua Tomaz Gonzaga, 686, Bairro Lourdes, 
Belo Horizonte/MG. 

2.2.1.  Na presente licitação, o licitante terá até às 18 horas do dia 29/09/2015 (TERÇA-FEIRA) 
para apresentar sua impugnação a este Edital ou solicitar esclarecimentos. 

2.3. Impugnações a este Edital poderão ser interpostas pelos interessados, devendo ser 
protocolizadas, em ENVELOPE LACRADO, no setor de Protocolo deste Tribunal, a partir da 
publicação do aviso do Edital, e serão dirigidas ao(à) Pregoeiro(a) , o(a) qual deverá decidir sobre 
a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

2.3.1.  A resposta da Pregoeira à impugnação estará disponibilizada no site www.tjmmg.jus.br. 

2.3.2.  Em nenhuma hipótese, a Comissão receberá envelope sem o devido lacre. 

2.4. Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitados 
determinem alterações no edital, será designada nova data para a realização do pregão, a qual 
estará publicada no Diário Eletrônico da Justiça Militar (DJMe), por meio do site 
www.tjmmg.jus.br. 

2.5. Respostas da Pregoeira em relação a meros esclarecimentos serão disponibilizadas por meio 
do link “LICITAÇÕES”, ficando acessíveis a todos os interessados. Poderão, ainda, serem 
disponibilizadas outras informações que o(a) Pregoeiro(a) julgar importantes, razão pela qual os 
interessados devem consultar o site com frequência. 

2.6. A pregoeira responderá sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e será 
disponibilizada a resposta no site www.tjmmg.jus.br para conhecimento dos interessados em 
participar do certame, cabendo a estes acessar o site, com frequência, para obtenção das 
informações prestadas. 

2.7. Meras dúvidas e/ou informações a respeito do presente Pregão poderão ser prestadas 
pessoalmente na sede do TRIBUNAL (Rua Tomaz Gonzaga, 686, Bairro de Lourdes, Belo 
Horizonte/MG), ou diretamente com o(a) Pregoeiro(a) ou membro de sua Equipe de Apoio pelo 
telefone (31)3274-1566. Poderá, também, enviar um e-mail para o endereço 
licitacao@tjmmg.jus.br, bastando preencher os dados abaixo e encaminhá-los pelo endereço 
eletrônico: 
 
 
 
 

http://www.tjmmg.jus.br/
http://www.tjmmg.jus.br/
http://www.tjmmg.jus.br/
http://www.tjmmg.jus.br/
mailto:licitacao@tjmmg.jus.br
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2015 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 

Razão Social: _____________________________________________________________________ 
Endereço: _______________________________________________________________________ 
Contato: ________________________________________________________________________ 
Fone: __________________________________  Fax: _____________________________ 
E-mail: __________________________________________________________________________ 

 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Somente poderão participar empresas especializadas na prestação de serviços de buffet, para 
fornecimento de coquetéis, e na organização e fornecimento de coffee breaks.              

3.2. Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

a) Forem declaradas inidôneas ou suspensas para licitarem com qualquer órgão da Administração 
Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 

b) Tiverem contrato rescindido com órgão da Administração Pública direta ou indireta, por 
inadimplência; 

c) Possuírem sócios ou diretores que tenham tido vínculo empregatício com o TRIBUNAL há 
menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Edital; 

d) Possuírem sócios, gerentes ou diretores, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos membros e dos servidores 
ocupantes de cargo de direção dos órgãos do TRIBUNAL; 

e) Estiverem sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação 
como controlador de outra empresa; 

f) Apresentarem-se sob a forma de consórcio de empresas; 

g) Estiverem sob processo de falência, nos termos da Lei Federal nº 11.101, de 09 de fevereiro de 
2005; 

h) Incorrerem em outros impedimentos previstos em lei. 

3.2.1 A não observância das vedações contidas neste item é de inteira responsabilidade da 
licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se às penalidades cabíveis. 

3.3. A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 

3.4. Não serão admitidos mais de um representante por empresa, nem um único representante 
para mais de uma empresa.  
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4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. No início da sessão, o proponente, ou seu representante legalmente constituído, deverá 
apresentar-se ao(à) Pregoeiro para credenciamento, devidamente munido de documento que, 
expressamente, o credencie a participar do certame, ofertar lances e a responder pela 
representada. Poderá, para tanto, utilizar-se do modelo de credenciamento constante do ANEXO 
II.  

4.2. O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada licitante (ou seja, não 
serão admitidos mais de um credenciado por empresa, nem um único credenciado para mais de 
uma empresa), e deverá comparecer à sessão munido de documento de identidade e procuração, 
pública ou particular, com firma reconhecida.  

4.2.1 Caso a procuração seja por instrumento particular, deverá ser juntado o Contrato Social ou 
documento equivalente que comprove os poderes do outorgante. 

4.3 Caso o representante a ser credenciado seja sócio ou participante da empresa, é indispensável 
que se comprove, na ocasião, ser detentor de poderes que o habilite a formular lances e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame, em nome da empresa. 

4.3.1 O credenciado deverá comparecer à sessão portando a carteira de identidade, procuração 
(pública ou particular) e contrato social ou documento equivalente que comprove poderes do 
outorgante para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa.  

4.3.2 A legitimidade da representação será demonstrada por um dos documentos abaixo, no seu 
prazo de validade e na abrangência de seu objeto: 

a) Instrumento de mandato público; 

b) Instrumento de mandato particular, assinado por dirigente, sócio ou proprietário da empresa 
proponente, com firma reconhecida em cartório. Neste caso, deverá ser apresentada cópia 
autenticada do respectivo estatuto, contrato social ou ato constitutivo, e da última alteração 
estatutária ou contratual ou da respectiva consolidação, no qual sejam expressos os poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

c) Documento original ou autenticado, em vigor, de constituição da empresa, quando se tratar de 
sócio, administrador ou diretor. 

4.4. O licitante enquadrado na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006 e 
disciplinados no Decreto Estadual nº 44.630/07, deverá declarar, por escrito, conforme modelo 
constante no ANEXO V, ou comprovar tal condição mediante Certidão expedida pela Junta 
Comercial, quando do seu credenciamento, sob pena de preclusão e de não aplicação dos efeitos 
da Lei Complementar nº 123/2006. 

4.5. Deverá ser ainda entregue, OBRIGATORIAMENTE, no credenciamento, declaração emitida 
pela proponente, na qual afirma estar ciente das normas contidas neste edital e que atende 
todos os requisitos de comprovação de habilitação solicitados no item 7 deste Edital. A 
declaração poderá ser feita conforme o modelo constante do ANEXO III deste Edital.  
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 4.5.1. As ME’s e EPP’s devem fazer constar da declaração a que se refere o item 4.5, se for o caso, 
a restrição da documentação exigida, para efeito de comprovação de regularidade fiscal, sob 
pena de não ser efetivada a contratação.  Havendo RESTRIÇÃO da documentação, a EPP ou ME 
terá 05 dias úteis para sua regularização fiscal, para efeitos de assinatura do Contrato [vide art. 15 
da Lei Estadual/MG nº 20.826/2013, observado o disposto no art. 110 da Lei 8.666/93]. 

4.6. Considerando que o credenciamento ocorre em fase preliminar à habilitação das empresas, 
deverão os representantes portar em mãos a documentação prevista no subitem 4.3 a 4.5 deste 
instrumento, não devendo ser colocada dentro do envelope de “Habilitação”.  

4.7. Será realizada consulta junto ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 
com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, para verificação dos impedimentos. 

4.8. O prazo para credenciamento encerra-se no momento da abertura da sessão do pregão. 

 

5. DA PROPOSTA COMERCIAL 

5.1. A proposta deverá ser elaborada de forma clara, em papel timbrado e atender aos seguintes 
requisitos: 

5.1.1. datilografadas ou impressas, com páginas rubricadas, sendo a última assinada pelo 
representante legal da empresa, sem emendas, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo 
se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, 
prejuízo à Administração Pública ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, 
devendo conter: 

a) razão social, número do CNPJ, endereço completo, número do telefone e do fax da empresa 
proponente, observando-se que o CNPJ da licitante deverá ser o mesmo que constará da nota 
fiscal a ser emitida pela empresa vencedora desta licitação; 

b) na proposta, deverão vir incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer ônus que 
porventura possam recair sobre o atendimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão 
a cargo única e exclusivamente da proponente; 

c) prazo de validade de proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada 
para a entrega dos envelopes; 

d) data e assinatura do representante legal do licitante, com a identificação de seu nome abaixo 
da assinatura. 

5.1.2. A Proposta deverá conter planilha de preços que indique os valores unitários dos 
produtos/bebidas e dos serviços, por evento, para 01(uma) pessoa, e o total por pessoa/evento, 
em moeda nacional, conforme ANEXO IV (MODELO DE PROPOSTA) deste EDITAL, ou em modelo 
próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas.  

5.1.3. Indicação do lote e descrição do objeto, conforme especificações constantes do Termo de 
Referência (ANEXO I). 

5.2. O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais não se responsabilizará por envelopes não 
entregues ao(à) Pregoeiro(a) designado(a), no local, data e horário definidos neste Edital. 
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5.3. Somente serão conhecidas a Proposta e a documentação apresentadas, na sessão, pelo 
licitante ou seu representante legal, devidamente credenciado. 

5.4. A apresentação da proposta comercial implica a plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos. 

5.5. Após a abertura das propostas, não será admitido cancelamento, inclusão ou exclusão de 
documentos, retirada da proposta ou alteração nas suas condições, ficando o licitante sujeito à 
suspensão ou cancelamento de seu registro, de acordo com as previsões legais, além da inclusão 
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
Estadual, instituído pela Lei nº 13.994, de 18/09/2001. 

5.6. O(A) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras para 
julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais que não afetem o seu conteúdo 
e relevar omissões puramente formais, observadas na documentação e na proposta, desde que 
não contrarie a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação. 

 

6. DA SESSÃO DO PREGÃO E DOS LANCES VERBAIS 
 

6.1. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento 
dos envelopes, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e comprovar a 
existência dos poderes necessários para a formulação de proposta e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame. 
6.2. Após o credenciamento dos participantes, a Pregoeira declarará aberta a sessão, não mais 
aceitará novos proponentes, e receberá dos licitantes a declaração dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme ANEXO III deste Edital, e os Envelopes de 
Proposta Comercial e Habilitação. 
6.3. Em seguida, dar-se-á início à abertura dos envelopes de propostas comerciais para 
classificação.  
 
6.3.1. Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO”: 
Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechados e entregues ao(à) Pregoeiro(a), na sessão pública de abertura deste 
certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 
 
 
 

LOCAL: Rua Tomaz Gonzaga, 686, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG 
DATA: 06 DE OUTUBRO DE 2015 (TERÇA-FEIRA) 
HORÁRIO: 14 horas 
 
6.3.1.1. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 

 
a) no envelope de PROPOSTA COMERCIAL: 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

LICITAÇÃO Nº 06/2015 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015  

P R O P O S T A      C O M E R C I A L 
 

     
      b) no envelope de HABILITAÇÃO: 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
LICITAÇÃO Nº 06/2015 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015  
H A B I L I T A Ç Ã O 

 
 

6.4. Classificação das propostas comerciais 

6.4.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas quanto ao 
atendimento às especificações e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, sendo 
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

6.4.2. O(a) Pregoeiro(a) classificará, para cada item, o autor da proposta de MENOR PREÇO POR 
ITEM, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos respectivos lances verbais 
por item. 

6.4.3. Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas no item 
anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas, por item, subsequentes, até o máximo de 
3 (três), para que seus autores participem dos respectivos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

6.4.4. Havendo empate entre propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas nos 
dois subitens anteriores, serão todas classificadas. 

6.4.5.  Será desclassificada a proposta que: 

6.4.5.1. Apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis ou excessivos, assim 
considerados nos termos do disposto no art. 48, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.4.5.1.1. Se a Pregoeira entender que o preço é inexequível, fixará prazo para 
que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de 
custos ou outros documentos.  

6.4.5.1.2. Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço, a proposta 
será desclassificada, sujeitando-se o licitante às sanções legais.  

6.4.5.2. For apresentada em desacordo com este Edital.  
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6.4.6. Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta Comercial serão 
corrigidos pelo(a) Pregoeiro(a)/Equipe de Apoio.  

6.4.6.1. Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, 
conforme a divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou 
igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com o(a) 
Pregoeiro(a), após diligência e mediante expressa anuência do licitante. 

6.4.6.1.1. Após anuência do licitante, a correção será consignada em ata de julgamento. 

6.4.7. Serão desconsiderados valores a partir da terceira casa decimal. 

6.5. Dos lances verbais 

6.5.1. O(a) Pregoeiro(a) convidará os licitantes classificados por item, individualmente e de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

6.5.2. Poderão ser ofertados lances intermediários, na hipótese do licitante declarar 
impossibilidade de cobrir o menor preço do item, que ficarão registrados em Ata, inclusive, para 
definir a ordenação das propostas por item, após concluída a respectiva etapa de lances. 

6.5.3. Se duas ou mais propostas do respectivo item, em absoluta igualdade de condições, ficarem 
empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos 
lances. 

6.5.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais do respectivo item e na manutenção do último 
preço apresentado por este, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

6.5.5. O encerramento da etapa de lances de cada item dar-se-á quando, convocados pelo(a)  
Pregoeiro(a), os licitantes manifestarem seu DESINTERESSE em apresentar novos lances. 

6.5.6. Após a fase de lances de cada item, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 
ofertada por Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, e houver proposta 
apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará 
configurado o empate previsto no art. 44, §2º da Lei Complementar nº 123/2006. 

6.5.7. Ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.5.7.1. A ME ou EPP mais bem classificada no respectivo item será convocada para, no 
prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento de lances, apresentar nova proposta de 
preço, inferior àquela considerada classificada em 1º lugar, sob pena de preclusão do 
exercício do direito de desempate; 

6.5.7.2. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior, e, atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o respectivo item que compõe o 
objeto deste Pregão. 

6.5.7.3. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes, cujas 
propostas se enquadrem no caput desta condição, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito;  
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6.5.7.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s ou EPP’s que se 
encontrem no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas, para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta do item.  

6.5.8. O disposto no subitem 6.5.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

6.5.9. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, cada item do 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta classificada em 1º lugar em cada etapa de 
lances.  

6.5.10. Será considerado vencedor do item o licitante que, ao final da disputa de lances, 
observadas as disposições da Lei Complementar nº 123/2006, ofertar o menor preço pelo 
respectivo item. 
 
 

7. DA HABILITAÇÃO  

7.1. Encerrada a etapa competitiva de cada item e ordenadas as ofertas, a Pregoeira comprovará 
as condições de habilitação do autor da melhor oferta do respectivo item, por meio de consulta ao 
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual 
– CAFIMP e pela análise dos documentos a seguir relacionados, que deverão constar do envelope 
de habilitação. 
 

7.1.1. Para a Habilitação Jurídica: 

a) No caso de Empresário, o registro comercial; 

b) No caso de Sociedades Empresárias, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado;  

c) No caso de Sociedades Simples, a inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

d) No caso de ME ou EPP, declaração, sob as penas da lei, de que se enquadra como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso, assim definidas de acordo com 
os incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06, observando o modelo no 
ANEXO V deste edital ou Certidão expedida pela Junta Comercial. 

d.1) Se declarada ou comprovada tal condição de ME ou EPP no credenciamento, tal 
comprovação estará dispensada na fase da habilitação. 

7.1.1.1. Na hipótese das alíneas “b” e “c” do subitem 7.1.1, os documentos deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, bem como, no caso de 
sociedades por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus administradores. 

 

7.1.2.  Para comprovação da Regularidade Fiscal: 

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

b) Certidão Negativa emitida pelo órgão competente que demonstre regularidade junto às 
Fazendas Públicas  Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede; 



 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Tribunal do Estado Democrático de Direito 
 

______________________________________________________________________________________ 

TJM/MG – Procedimento Licitatório nº 06/2015                     -                     Pregão Presencial nº 06/2015 

 

12 

 

c) Certidão CONJUNTA de Débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal para comprovação de regularidade junto à Fazenda Pública 
Nacional; 

d) Certificado emitido pela Caixa Econômica Federal para comprovação de regularidade junto ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

e) Certidão Negativa de Débito (CND), ou prova equivalente, que comprove regularidade de 
situação para com a Seguridade Social, ou, ainda, prova de garantia do juízo com valor 
suficiente para pagamento do débito, quando em litígio, para comprovação de regularidade 
junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS; 

f) Prova de ine ist ncia de débitos inadimplidos pe  n e     s      o T    l o, mediante a   
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do Título  II-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 
1943, “CND Trabalhista”, nos termos do artigo 29, inciso  , da Lei n. 8666/93, com a redação 
dada pela Lei 12.440, de 07.07.2011; 

7.1.2.1. No caso de fornecedor não inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de 
Minas Gerais, deverá ser apresentada, ainda, declaração de que não possui nenhum débito 
perante a Fazenda Pública deste Estado, o que será objeto de conferência, pelo(a) 
Pregoeiro(a), como condição para homologação da licitação. 

 

7.1.3. Para a comprovação da qualificação técnica, o licitante deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

7.1.3.1. Registro de contrato de trabalho e/ou outros documentos (carteira de trabalho, 
contrato de prestação de serviços, declaração de contratação futura, etc.), de forma que o 
licitante comprove possuir em seu quadro de empregados ou sócios, na data da entrega da 
proposta, profissional de nível superior (nutricionista), detentor de Atestado de 
Responsabilidade Técnica, devidamente registrado na entidade profissional competente. 
7.1.3.2. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, fornecido(s) por pessoa de direito 
público ou privado, que comprove(m) a experiência anterior do licitante na prestação de 
serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 
informando tanto o grau de satisfação, quanto o nível de atendimento e qualidade dos 
serviços. 
7.1.3.3. Alvará emitido pelo Órgão da Vigilância Sanitária competente da Secretaria de 
Saúde do Estado, ou expedido pelo Município de origem da empresa, quando houver 
delegação de competência para emissão do Alvará pelo Município; 

 
7.1.4. Para comprovação do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: declaração 
de que a empresa não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18 
(dezoito) anos ou, em qualquer trabalho, menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, a qual deverá ser assinada por quem possua poderes para 
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representá-la em juízo ou fora dele, comprovando-se esta condição, podendo utilizar-se do 
modelo constante do ANEXO VII deste Edital. 
7.2. Juntamente com os documentos constantes neste item, o fornecedor, mesmo cadastrado 
junto ao Certificado de Registro Cadastral, deverá apresentar declaração de que a empresa não 
se encontra declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito 
de licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme modelo constante do ANEXO VI  
deste Edital.  
7.3. Das disposições gerais sobre a habilitação: 
7.3.1. O(a) Pregoeiro(a) e/ou a equipe de apoio consultará o CAFIMP – Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar com a Administração, com a finalidade de se verificar a situação do 
fornecedor. 
7.3.2. O fornecedor, detentor do Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pelo Portal de 
Compras, poderá apresentá-lo para utilizar-se do(s) documento(s) nele descrito(s), em 
substituição aos documentos exigidos, desde que dentro de seu prazo de vigência.  
7.3.3. Na hipótese de os documentos descritos no certificado de que trata o subitem 7.3.2 estarem 
com a data de vigência vencida, será assegurado ao fornecedor, já cadastrado, o direito de 
apresentar documentação atualizada e regularizada, na própria sessão do pregão. 
7.3.4. Serão analisados no certificado de que se trata o subitem 7.3.2 somente os documentos 
exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos. 
7.3.5. Sob pena de inabilitação, em todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
constar o nome do fornecedor, o número do CNPJ e o endereço respectivo. 
7.3.6. Se o licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome da matriz; se estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que forem emitidos somente em nome da matriz; 
7.3.7. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital. 
7.3.8. Declarações falsas sujeitarão o licitante às sanções previstas em lei e, especialmente, às 
previstas neste Edital. 
7.3.9. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades constitui 
meio legal de prova, sendo que a ausência de qualquer documento de habilitação passível de 
consulta, durante a sessão, pelo sistema eletrônico (incluindo internet ou outros programas de 
computador), não acarretará a inabilitação do licitante. 
7.3.10. Na hipótese do subitem anterior, o(a) Pregoeiro(a) fará a consulta no ato da sessão para 
averiguar a regularidade fiscal do fornecedor e providenciará a impressão dos documentos 
necessários à comprovação das exigências de habilitação. 
7.3.11. Os documentos provenientes da internet terão sua autenticidade certificada junto aos 
sítios dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 
7.3.12. Para fins de conferência, o(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de exigir os originais de 
todos os documentos apresentados em fotocópias. 
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7.3.13. A autenticação dos documentos poderá ser feita por cartório competente, pelo(a) 
Pregoeiro(a) ou qualquer membro da Equipe de Apoio, à vista dos originais, no ato de abertura da 
sessão do pregão. 
7.3.14. As ME’s e  s EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, 
inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem 
alguma restrição. 

7.3.14.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente apresentar preço inferior ao ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
7.3.14.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(à) Pregoeiro(a). 
7.3.14.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco) dias 
úteis inicialmente concedidos. 
7.3.14.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

7.3.15. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para realização do pregão; 

inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 

8. DO JULGAMENTO 
 

8.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações 
estabelecidas neste Edital e em seus anexos. 
8.2. Declarada encerrada a respectiva etapa competitiva e ordenadas as ofertas do item, o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito, e assim, sucessivamente, até o último item. 
8.3. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço do item e o valor estimado da contratação. 
8.4. Havendo apenas uma oferta por item e desde que atenda a todos os termos do edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita, podendo 
o(a) Pregoeiro(a) negociar para obter melhor preço. 
8.5. Sendo aceitável a oferta de MENOR PREÇO POR ITEM, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para a confirmação da sua 
condição habilitatória no(s) respectivo(s) item(s). 
8.6. Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo item do objeto para o qual apresentou proposta.  
8.7. Se a proposta do respectivo item não for aceitável ou se o(s) licitante(s) não atender(em) às 
exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, 
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sendo o licitante habilitado declarado vencedor e a ele adjudicado o respectivo item que compõe 
o objeto desta licitação. 
8.8. Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar para que 
seja obtido o menor preço do respectivo item. 
8.9. O(s) licitante(s) detentor(es) da(s) melhor(es) oferta(s) do(s) respectivo(s) item(ns) deverá(ão) 
encaminhar ao(à) Pregoeira, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a proposta de preços, com 
o(s) valor(es) final(is) de seu(s) lance(s) (readequação da proposta). 
8.10. Da sessão do pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos 
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a), 
Equipe de Apoio e licitantes presentes. 
8.11. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 
pregão, a Pregoeira devolverá aos licitantes desclassificados em todos os itens, os envelopes de 
“HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, ret -los até o encerramento da licitação. 
 

9.  DO RECURSO  

9.1. Declarada a vencedora do respectivo item, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo 
de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde 
logo, intimadas para apresentar contrarrazões, por igual prazo, que começará a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2. A licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas 
a termo na respectiva ata, ficando todas as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 

9.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

9.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.6. O resultado do recurso será divulgado no portal do Tribunal de Justiça Militar na Internet, 
www.tjmmg.jus.br e comunicado a todas as licitantes via fax ou correio eletrônico. 
 

10.   DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 

10.1. Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeira adjudicará os  itens que compõem o objeto 
da licitação à(os) licitante(s) vencedora(es), com a posterior homologação do resultado pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. 
10.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais homologará a 

http://www.tjmmg.jus.br/
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adjudicação de cada item e determinará a(s) contratação(ões), nos termos da MINUTA DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS (ANEXO VIII) e conforme a demanda do TRIBUNAL.  
10.3. Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro dos licitantes 
credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação por item, 
dos preços ofertados, da análise dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos, além 
de outros registros pertinentes. 
 

11.   DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

11.1. Homologado o resultado da licitação, respeitadas a ordem de classificação por item e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, o TRIBUNAL convocará os interessados para, no 
prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, assinar a Ata de 
Registro de Preços (ANEXO VIII), sob pena de decair do direito de ter seu preço registrado, na 
forma do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
11.2. Poderá a proposta do licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de 
Preços, se tiver o TRIBUNAL conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone 
sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, 
poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes 
do respectivo item, classificadas até o terceiro lugar, em ordem crescente de preços. 
11.3. Após a publicação da Ata do Registro de Preços no Diário Eletrônico da Justiça Militar 
(DJMe), disponibilizado no site www.tjmmg.jus.br, poderão ser emitidas "Autorizações de 
Fornecimento" dentro do prazo de validade do Registro. 
11.4. A Ata de Registro de Preços não obriga o TRIBUNAL a adquirir os produtos nela registrados, 
nem a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para 
aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade 
de condições, o beneficiário do registro terá preferência.  
11.4.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o TRIBUNAL optar pela aquisição do objeto cujo preço está 
registrado por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço 
cotado neste for igual ou superior ao registrado. 
11.5. Será realizada pesquisa de mercado, antes de qualquer contratação mediante o registro de 
preços, para que possa ser evidenciada a conveniência ou não do fornecimento por intermédio 
desse sistema, durante o período de validade da respectiva Ata. 
11.5.1. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o 
TRIBUNAL negociará com o fornecedor sua redução. 
11.5.2. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, o fornecedor, antes de ser 
convocado a assinar a “Autorização de Fornecimento”, poderá requerer, por escrito, o 
cancelamento do registro, devendo anexar ao requerimento comprovantes tais como notas fiscais 
de aquisição de matérias-primas e lista de preços de fabricantes, de que não é possível cumprir as 
exigências da Ata de Registro de Preços.  

http://www.tjmmg.jus.br/
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11.5.2.1. Ocorrendo o cancelamento previsto no item 11.5.2, o fornecedor ficará 
exonerado da aplicação da penalidade. 

11.6. Cancelados os registros, nos termos previsto no item 11.5.2, o TRIBUNAL poderá convocar os 
demais fornecedores, na ordem de classificação do respectivo item, visando igual oportunidade de 
negociação. 
11.6.1. Não havendo êxito nas negociações, o TRIBUNAL procederá à revogação da Ata de Registro 
de Preços do respectivo item. 
11.7. Da Ata constarão, também, as obrigações do Tribunal e dos Fornecedores. 
11.8. A vigência da Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
11.9. Decorridos 12 (doze) meses da data de apresentação das propostas e havendo prorrogação 
da ata, os preços poderão ser reajustados pela variação do IGPM (FGV) acumulado do período, ou 
outro índice que o substitua. 
11.10. Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado para contratação, o Tribunal, para 
atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, anotando-os, na própria Ata de 
Registro de Preços, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os 
limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

12. DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 

12.1. Os locais dos eventos para a prestação dos serviços de buffet, para fornecimento de 
coquetéis e coquetel à moda mineira, e para a organização e fornecimento de coffee breaks, a 
serem realizados em datas a definir, no município de Belo Horizonte, serão indicados pelo TJMMG, 
conforme item 7,  do Termo de Referência.  
12.2. A Contratada, atendendo às solicitações do TJMMG, deverá entregar as bebidas e os 
alimentos que serão servidos nos eventos, assim como todos os materiais e utensílios necessários, 
em quantidade adequada ao número de participantes do evento, de acordo com os itens 7 e 11 e 
Anexos I e II do Termo de Referência, e, ainda, em conformidade com as especificações constantes 
do Termo de Referência.   
12.2.1 Deverá ser entregue ao servidor do TJMMG, responsável pelo recebimento e conferência 
dos alimentos, das bebidas e dos equipamentos associados, na data, no horário e no local de 
realização do evento, uma nota de fornecimento em que conste todo o material recebido. A 
entrega deverá ser realizada com 03 (três) horas de antecedência ao horário de início do evento, 
no caso de coquetel e coquetel à moda mineira, independente do número de participantes, e de 
coffee break quando for acima de 90 (noventa) pessoas. No caso de coffee break para até 90 
(noventa) pessoas, a Contratada deverá entregar tudo que será servido e utilizado até 02 (duas) 
horas antes do horário de início do evento.  
12.3. Deverá haver um responsável por parte da Contratada, desde a entrega dos produtos e dos 
materiais a serem utilizados no evento, até o encerramento do mesmo, para fazer o recebimento 
e coordenar os trabalhos. 
12.4. A Contratada deverá estar com tudo providenciado e organizado para iniciar a prestação do 
serviço contratado com 01 (uma) hora de antecedência ao horário de início, no caso de coquetel e 
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coquetel à moda mineira, devendo a sua equipe estar uniformizada e preparada para a realização 
do evento, conforme itens 7 e 11 do Termo de Referência.  
12.4.1. No caso de coffee break, independente do número de participantes, a Contratada deverá 
estar com tudo organizado, montado e servido 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para 
a realização do evento, devendo a sua equipe estar uniformizada e preparada para a realização 
deste, conforme item 07 do Termo de Referência.  
 

13.   DO RECEBIMENTO E DO ACEITE 
 

13.1. A responsabilidade pelo recebimento e conferência dos alimentos, das bebidas e dos 
equipamentos associados ficará a cargo de servidor do TJMMG, designado pela Assessoria de 
Comunicação (Ascom), para efeito de verificação da conformidade do serviço prestado com o 
solicitado, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência. 
13.1.1. O servidor mencionado no item 13.1, além de proceder ao controle de quantidade e 
qualidade dos produtos entregues e à análise dos produtos fornecidos, terá, também, o encargo 
de posterior avaliação de desempenho do serviço prestado e do atesto da Nota Fiscal. 
13.2. A cada evento a CONTRATADA emitirá a respectiva Nota Fiscal, que corresponderá ao valor 
do objeto entregue. 
13.2.1. A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal em inteira conformidade com as exigências 
legais e deverá, por meio do Setor de Protocolo do TJMMG, enviá-la ao Fiscal do Contrato, o qual, 
após o aceite do servidor designado, conforme item 13.1.1, irá encaminhá-la à Gerência 
Administrativa. 
 

 

14.  DO PAGAMENTO  
 

14.1. O TRIBUNAL pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela 
quantidade de pessoas solicitada, que constará da Autorização de Fornecimento e da Nota de 
Empenho. 
14.2. As despesas serão pagas pela Diretoria Executiva de Finanças do Tribunal de Justiça Militar 
do Estado de Minas Gerais ou em estabelecimento bancário, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da documentação fiscal devidamente conferida e atestada pelo 
TRIBUNAL, acompanhada das certidões de débito junto ao INSS, FGTS, Justiça do Trabalho e 
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (válidas e 
regulares). 

14.2.1. Para facilidade de pagamento, solicita-se a indicação do número da conta bancária, nome 
do banco e agência no documento fiscal. 

14.3. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será 
contado a partir da regularização dos mesmos. 
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14.4. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as 
quais correrão por conta dos fornecedores. 

14.5. Para cada Autorização de Fornecimento, o FORNECEDOR deverá emitir uma única nota 
fiscal, com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e, consequentemente, o lançado 
nesta Ata. 

14.6. O TRIBUNAL se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos do 
fornecedor, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros. 

15.   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

15.1. Os licitantes participantes desta licitação e, principalmente, o(s) licitante(s) vencedor(es), 
sujeitar-se-ão, no que couber, às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 
15.2. A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de 03 (três) 
dias úteis, a contar da comunicação da Gerência Administrativa do Tribunal, caracteriza 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o(s) licitante(s) vencedor(es) às 
penalidades legais, conforme art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
15.2.1 O disposto acima não se aplica aos licitantes convocados que não aceitarem a contratação 
nas mesmas condições do(s) primeiro(s) colocado(s), inclusive quanto ao preço. 
15.3 A recusa do(s) licitante(s) vencedor(es) em entregar os materiais, dentro do prazo 
estabelecido neste edital, caracterizará o descumprimento da obrigação. 
15.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, o Tribunal de Justiça Militar poderá 
aplicar ao(s) licitante(s) vencedor(es) as seguintes sanções, garantido o direito ao contraditório e à 
ampla defesa: 
15.4.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
15.4.2. Multa; 
15.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, nos termos dos arts. 24, 25 e 26 do Decreto Estadual nº 44.431/2006 e 
suas posteriores alterações; 
15.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e não for procedido ao ressarcimento 
dos prejuízos decorrentes da inadimplência do fornecedor. 
15.5. Fica estabelecido o seguinte percentual de multa: 

a) 20% (vinte por cento) sobre o valor total que consta da “Autorização de Fornecimento”, 
para o fornecimento não realizado. 

15.6. O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado de 
Minas Gerais e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado 
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de Minas Gerais, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas na Ata de 
Registro de Preços e das demais cominações legais. 
15.7. O TRIBUNAL fica desde já autorizado, em caráter irrevogável, a efetuar, do pagamento 
devido ao FORNECEDOR, a dedução dos valores correspondentes à multa, independentemente de 
qualquer aviso ou notificação. 
15.8. Quando o(s) licitante(s) vencedor(es) se recusar(em) a cumprir os compromissos previstos 
neste instrumento, ou houver irregularidade no cumprimento de suas obrigações, o TRIBUNAL 
reserva-se o direito de convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação do 
respectivo item, ou revogar a licitação, independentemente das sanções administrativas previstas 
no Edital. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO PREGÃO 

16.1. O PREGÃO será realizado pela Pregoeira GISLENE AMARANTE CUNHA e pela Equipe de 
Apoio composta pelos servidores Anny Margareth Pereira Lucas, Marcelo de Araújo Batalha e 
Leonardo Henrique Vaz de Melo, tendo ainda, como apoio técnico, o servidor Giovani Viana 
Mendes, sendo as eventuais substituições efetuadas na forma prevista nas Portarias nºs 511/2010 
e 567/2011 deste Tribunal. 
16.2. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via Internet e 
tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se a acompanhar as publicações referentes 
ao processo no site www.tjmmg.jus.br, tanto no link “LICITAÇÕES”, quanto no “Diário Eletrônico 
da Justiça Militar (DJMe)”, quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 
16.3. A entrega da proposta implica, automaticamente, aceitação tácita e irretratável das 
condições de participação, não sendo válida qualquer alegação de desconhecimento ou de 
ignorância das condições estabelecidas neste Edital. 
16.4. Será dada vista aos proponentes interessados, tanto das Propostas Comerciais como dos 
Documentos de Habilitação, apresentados na sessão. 
16.5. A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação. 
16.6. É facultada à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, bem como 
solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos, destinados a fundamentar as 
decisões, vedada a juntada de documento ou informação que deveriam constar originariamente 
do envelope de proposta ou de habilitação. 
16.7. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão do pregão. 
16.8. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto 
nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93. 
16.9. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou, anulada, no todo ou em parte, 

http://www.tjmmg.jus.br/
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por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
comprovado. 
16.10. Se, por qualquer motivo, não houver expediente no Tribunal de Justiça Militar nas datas 
previstas para entrega e/ou abertura dos envelopes de proposta e de habilitação, como também 
dos prazos de recursos, estas ficarão automaticamente prorrogadas para o dia útil subseqüente. 
 
16.11. São anexos do presente edital: 
 
a) ANEXO I – Termo de Referência: 

Anexo I do Termo de Referência: Especificações dos Serviços e dos Cardápios por Evento 

Anexo II do Termo de Referência: Descrição Detalhada dos Itens do Anexo I do T.R. 

b) ANEXO II – CREDENCIAMENTO (Modelo); 

c) ANEXO III – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Modelo); 

d) ANEXO IV – PROPOSTA COMERCIAL (Modelo); 

e) ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  ME ou EPP (Modelo); 

f) ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E FATOS SUPERVENIENTES (Modelo); 

g) ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR (Modelo); 

h) ANEXO VIII – ATA DE REGISTRO DE PREÇO (Minuta); 

i) ANEXO IX – AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (Modelo). 

 
16.12. Em caso de dúvidas, informações poderão ser obtidas através do telefone (31) 3274-1566 
ou pessoalmente no Tribunal de Justiça Militar (Rua Tomaz Gonzaga, 686, Bairro Lourdes, BH/MG), 
no horário de 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, diretamente com a Pregoeira e/ou 
sua Equipe de Apoio. 
 
 
 

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2015. 
 
 

Juiz Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos 
Presidente 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE:  
 

Assessoria de Comunicação (ASCOM) e Gerência Administrativa do TJMMG.  
 

2. OBJETO: 
 

Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na 
prestação de serviços de buffet, para fornecimento de coquetéis, e na organização e fornecimento 
de coffee breaks, a serem realizados em datas a definir, de forma parcelada, para atender a 
eventos da Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), conforme especificações contidas neste 
EDITAL e em seus Anexos.  
 

O objeto da presente da contratação engloba 04 (quatro) tipos de eventos, quais sejam: 
 

LOTE 01 [COQUETEL]: 
I – COQUETEL 
II – COQUETEL À MINEIRA 
 
 

LOTE 02 [COFFEE BREAK]: 
I – COFFEE BREAK PARA 10 A 90 PESSOAS 
II – COFFEE BREAK PARA 91 A 200 PESSOAS 

 
Assim, o objeto foi dividido em DOIS LOTES, contendo 02 (dois) itens cada, sendo que cada 

item representa um dos eventos, conforme especificado nos ANEXOS I e II deste Termo de 
Referência. 
 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 
 

Atualmente, a sociedade espera das instituições públicas uma melhor prestação de serviços, 
com respostas rápidas, eficientes, transparentes e uma gestão administrativa em que a qualidade 
esteja atrelada aos resultados.  

No sentido de atender às determinações e cumprir as metas do CNJ, o TJMMG passou a ter 
uma maior integração com os tribunais de todo o país, tendo que realizar, em sua sede, 
constantes reuniões, encontros e estudos com membros e servidores do CNJ e de diversos 
tribunais do país.  

No sentido de fazer com que mais cidadãos conheçam a Justiça Militar e de levar maiores 
informações e esclarecimentos aos seus jurisdicionados (integrantes das corporações militares), 
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profissionais da área e estudantes de Direito, a respeito dessa Justiça Castrense, o TJMMG passou 
a realizar um número maior de palestras, seminários e jornadas de estudos.  

Necessário se torna receber os participantes, oferecendo serviços referentes à alimentação, 
durante o período da realização dos eventos, com vistas ao melhor aproveitamento do tempo, 
evitando deslocamentos dos participantes. 

O TJMMG não possui estrutura própria para oferecer tais serviços, fazendo-se necessária a 
contratação de empresa especializada para, sob demanda, prestar os serviços de fornecimento 
dos alimentos, bebidas e materiais a serem utilizados nos eventos e, também, na organização dos 
coffee breaks, conforme especificações constantes deste Termo de Referência. 

 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

Somente poderão participar pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de 
buffet, para fornecimento de coquetéis e na organização e fornecimento de coffee breaks.  

 
A qualificação técnica da empresa deverá ser comprovada através de:  

 
- Alvará de Autorização e Licença de Funcionamento da licitante, expedida pela Vigilância 
Sanitária Estadual ou Municipal;  
 

- Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, para a qual a 
empresa licitante tenha prestado ou esteja prestando serviço pertinente e compatível com o 
objeto da presente licitação;  
 

- Comprovar, através de registro de contrato de trabalho e/ou outros documentos (carteira de 
trabalho, contracheque, contrato de prestação de serviços, etc.), possuir em seu quadro de 
empregados ou de sócios, na data da entrega das propostas, profissional de nível superior 
(nutricionista), detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica.  
 

5. DO RECEBIMENTO E DO ACEITE  
 

A responsabilidade pelo recebimento e conferência dos alimentos, das bebidas e dos 
equipamentos associados ficará a cargo de servidor do TJMMG, designado pela Ascom, para efeito 
de verificação da conformidade do serviço prestado com o solicitado e, posterior, avaliação de 
desempenho e o atesto da nota fiscal, conforme item 7 (sete) deste Termo.  

O recebimento e o aceite do objeto deste Contrato dar-se-ão da forma descrita a seguir, 
após cada entrega do objeto:  

Definitivamente, imediatamente após o recebimento, por servidor designado pela ASCOM, 
mediante a verificação da regularidade da quantidade, da qualidade e da conformidade com o que 
foi solicitado pelo TJMMG, conforme item 7 (sete) e Anexos I e II deste Termo.  

Após o aceite, a nota fiscal, devidamente atestada, será encaminhada à Gerência 
Administrativa.  
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A cada evento a Contratada emitirá a respectiva nota fiscal que corresponderá ao valor do 
objeto entregue.  
 

6. DO PAGAMENTO  
 

O pagamento será efetuado, em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da documentação fiscal devidamente conferida e atestada pelo Tribunal.  
 

7. SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

Os quantitativos dos serviços especificados no ANEXO I deste Termo de Referência - 

Especificações dos serviços e dos cardápios por evento - são estimados e as aquisições destes 
serão feitas de acordo com a necessidade e conveniência do TJMMG, mediante a emissão de 
requisição de fornecimento e da nota de empenho.  

A solicitação de prestação de serviços de buffet, para fornecimento de coquetéis e de 
organização e fornecimento de coffee breaks será encaminhada à Contratada, por escrito, 
detalhando o serviço desejado, conforme Anexos I e II deste Termo e em conformidade com as 
especificações constantes neste Termo de Referência, com uma antecedência mínima de 10 (dez) 
dias para coquetel, coquetel à moda mineira e coffee break, quando este último ultrapassar 90 
(noventa) pessoas, e de 02 (dois) dias, no caso de coffee break para até 90 (noventa) pessoas, pela 
Assessoria de Comunicação (Ascom) do TJMMG, após autorizada pela Presidência do TJMMG, e 
com as seguintes informações:  
 

I.   Tipo de evento;  

II.    Tipo de prestação de serviço – coquetel, coquetel à moda mineira ou coffee breaks,   

conforme Anexos I e II deste Termo;  

III.  Data do evento, conforme item 8 (oito) deste termo; 

IV.  Horário de início do evento, conforme item 8 (oito) e Anexo I deste Termo;  

V.   Tempo de duração prevista do evento, conforme Anexo I deste Termo;  

VI.  Local de realização do evento (endereço completo), conforme item 8 (oito) deste Termo;  

VII. Número estimado de participantes, conforme Anexo I deste Termo;  

VIII. Cardápio a ser servido, conforme Anexos I e II deste Termo;  

 IX.  Características do evento: serviços que deverão ser fornecidos, conforme itens 7 (sete) e 
11 (onze) e Anexos I e II deste Termo;  

 X.   Profissionais a serem disponibilizados durante o evento, conforme itens 8 (oito) e 11 
(onze) e Anexo II deste Termo;  
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XI. Setor e dados de contato do servidor do TJMMG responsável pelo acompanhamento dos 
trabalhos de cada evento, conforme item 10 (dez) deste Termo.  

 

Uma vez definido o cardápio, o mesmo não poderá ser substituído por outro, ainda que por 
produtos previstos no respectivo anexo.  

 
 

8. DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 
  

Os locais dos eventos para a prestação de serviços de buffet, para fornecimento de 
coquetéis e coquetel à moda mineira, e para a organização e fornecimento de coffee breaks, a 
serem realizados em datas a definir, no município de Belo Horizonte, serão indicados pelo TJMMG, 
conforme item 7 (sete) deste Termo.  
 A Contratada, atendendo às solicitações do TJMMG, deverá entregar as bebidas e os 
alimentos que serão servidos nos eventos, assim como todos os materiais e utensílios necessários, 
em quantidade adequada ao número de participantes do evento, de acordo com os itens 7 (sete) e 
11 (onze) e Anexos I e II do Termo de Referência, e, ainda, em conformidade com as especificações 
constantes do Termo de Referência.   

Deverá ser entregue ao servidor do TJMMG, responsável pelo recebimento e conferência 
dos alimentos, das bebidas e dos equipamentos associados, na data, no horário e no local de 
realização do evento, uma nota de fornecimento em que conste todo o material recebido. A 
entrega deverá ser realizada com 03 (três) horas de antecedência ao horário de início do evento, 
no caso de coquetel e coquetel à moda mineira, independente do número de participantes, e de 
coffee break quando for acima de 90 (noventa) pessoas. No caso de coffee break para até 90 
(noventa) pessoas, a Contratada deverá entregar tudo que será servido e utilizado até 02 (duas) 
horas antes do horário de início do evento. 

Deverá haver um responsável por parte da Contratada, desde a entrega dos produtos e 
dos materiais a serem utilizados no evento, até o encerramento do mesmo, para fazer o 
recebimento e coordenar os trabalhos.  

A Contratada deverá estar com tudo providenciado e organizado, para iniciar a prestação 
do serviço contratado, com 01 (uma) hora de antecedência ao horário de início do mesmo, no 
caso de coquetel e coquetel à moda mineira, devendo a sua equipe estar uniformizada e 
preparada para a realização do evento, conforme itens 7 (sete) e 11 (onze) deste Termo.  

No caso de coffee break, independente do número de participantes, a Contratada deverá 
estar com tudo organizado, montado e servido 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para a 
realização do evento, devendo a sua equipe estar uniformizada e preparada para a realização do 
mesmo, conforme item 7 (sete) deste Termo.  

 

9. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
 

O objeto desta contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 
art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n. 8.666/93.  
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A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que o TJMMG, a seu 
critério e de acordo com sua disponibilidade orçamentária e financeira determinar, até o limite de 
25% do valor atualizado do Contrato. Fica facultada a supressão além do limite aqui previsto, 
mediante acordo entre as partes.  
 

10. OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL:  
 
São obrigações do TJMMG, além de outras previstas neste Contrato:  
 

 Fornecer à Contratada, por escrito, quando for solicitado à mesma a prestação de serviço de 
buffet, para fornecimento de coquetel ou coquetel à moda mineira, ou de organização e 
fornecimento de coffee break, informações sobre o evento, detalhando o serviço desejado.  
 

 Informar à Contratada a data, o horário e o local da realização do evento juntamente com o seu 
endereço, para a entrega de todo o material a ser utilizado no mesmo, conforme item 8 (oito) 
deste Termo de Referência.  
 

 Informar à Contratada, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, o número definitivo de 
participantes para cada evento.  
 

 Informar à Contratada, por escrito, o cancelamento do evento, a mudança da data, o horário 
de início e o cardápio a ser servido com uma antecedência mínima de 05 (cinco) dias, no caso de 
coquetel, coquetel à moda mineira e coffee break, quando este último ultrapassar 90 (noventa) 
pessoas, e de 24 (vinte e quatro) horas, no caso de coffee break para até 90 (noventa) pessoas.  
 

 Receber os alimentos, as bebidas, os materiais e os equipamentos fornecidos pela Contratada, 
a serem servidos e utilizados no evento, para efeito de verificação da conformidade do serviço 
prestado com o solicitado, de acordo com o item 8 (oito) deste Termo de Referência.  
 

 Indicar à Contratada o espaço físico no qual será realizado o evento, para instalação dos 
funcionários e seus equipamentos, para a prestação dos serviços.  
 

 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes aos eventos, que venham a ser 
solicitados pela Contratada.  
 

 Permitir o acesso dos empregados da Contratada às dependências do TJMMG para a execução 
dos serviços referentes ao objeto do contrato, quando se fizer necessário, desde que estejam 
identificados com o crachá da empresa.  
 

 Designar gestor e fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução contratual e avaliar o 
andamento dos serviços da Contratada, por intermédio da Ascom ou servidores designados por 
ela, que deverão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à referida 
execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos 
detectados e comunicarem, antes de expirada a vigência contratual, as irregularidades apuradas 
aos superiores e aos órgãos competentes, caso as decisões e medidas corretivas ou sancionatórias 
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a serem adotadas se situem fora dos seus âmbitos de competência, conforme item 12 (doze) 
deste Termo.  
 

 Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e nas condições pactuadas no Contrato, 
conforme item 6 (seis) deste Termo.  
 

 Comunicar à Contratada, por escrito, a respeito de supressão ou de acréscimo contratual 
encaminhando o respectivo termo aditivo para ser assinado, conforme item 9 (nove) deste termo.  
 

 Decidir sobre eventuais alterações no Contrato, nos limites permitidos por lei, para melhor 
adequação de seu objeto.  
 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
São obrigações da Contratada, além de outras previstas no Contrato: 
  

 Fornecer, transportar e entregar os alimentos e as bebidas que serão servidos no evento e 
todos os materiais e utensílios necessários à prestação de serviços de buffet (coquetéis) e coffee 
breaks, e bem como a quantidade adequada de produtos, de acordo com o número de 
participantes do evento, juntamente com a respectiva nota de fornecimento, mediante 
solicitação/autorização, por escrito, do TJMMG, na data, no horário e no local de realização do 
evento, no município de Belo Horizonte, informados pelo TJMMG, independente do número de 
participantes, de acordo com os itens 7 (sete) e 8 (oito) e Anexos I e II deste Termo e em 
conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência.  
 

 Fornecer, transportar e entregar os produtos frescos, dentro dos padrões de higiene, 
acondicionados em embalagens apropriadas, atendendo às normas da vigilância sanitária, tanto 
quanto à fabricação, transporte, qualidade dos produtos, temperatura na entrega, etc., de forma 
que cheguem ao destino em perfeitas condições de consumo, estando os itens servidos dentro da 
data de validade para consumo e com rígido controle sobre a procedência, respeitando as normas 
da ANVISA.  
 

 Providenciar a substituição, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contado da comunicação do 
TJMMG, de todo o lote do produto fornecido, se verificada a sua impropriedade para o consumo, 
mesmo estando no prazo de validade, e providenciar a imediata reparação de eventuais 
desconformidades na prestação dos serviços ou no fornecimento dos materiais e equipamentos, 
no caso de coquetel, coquetel à moda mineira e coffee breaks, com a antecedência necessária 
para que não haja prejuízo à realização do evento, mesmo que para isso outra solução não 
prevista tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o 
TJMMG, conforme Anexos I e II deste Termo.  
 

 Transportar, por sua conta e risco, os produtos objeto deste Termo de Referência, ficando sob 
sua responsabilidade quaisquer acidentes no trajeto do transporte. As despesas com seguros, 
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transportes, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas 
na entrega dos produtos e dos equipamentos correrão por conta da Contratada.  
 

 Deverá haver um responsável por parte da Contratada, desde a entrega dos produtos e dos 
materiais a serem utilizados no evento até o encerramento do mesmo, para fazer o recebimento e 
coordenar os trabalhos, conforme item 08 (oito) deste termo. 
 

 Disponibilizar coordenador, maitre, garçons, cozinheiros, copeiros e cumins, no caso de 
coquetel e coquetel à moda mineira, independente do número de participantes, devidamente 
uniformizados, com sapatos fechados, asseados e com cabelos curtos ou presos. A equipe deverá 
ter 01 (um) garçom para cada 15 (quinze) participantes, no caso de coquetel e coquetel à moda 
mineira.  
 

 Disponibilizar maitre, garçons, cozinheiros, copeiros e cumim, no caso de coffee break, acima 
de 90 (noventa) pessoas, devidamente uniformizados, com sapatos fechados, asseados e com 
cabelos curtos ou presos. A equipe deverá ter 01 (um) garçom para cada 20 (vinte) participantes.  
 

 Disponibilizar garçons, cozinheiro, copeiro e cumim, no caso de coffee break para até 90 
(noventa) pessoas, devidamente uniformizados, com sapatos fechados, asseados e com cabelos 
curtos ou presos. A equipe deverá ter 01 (um) garçom para cada 20 (vinte) participantes.  
 

 Disponibilizar pessoal especializado e uniformizado, independente do número de participantes, 
para organização, montagem, manutenção e desmontagem de coffee breaks.  
 

 Montar a mesa de café, no caso de coquetel e coquetel à moda mineira, independente do 
número de pessoas, devendo as xícaras e os pires serem em louça branca e as colherezinhas em 
inox, conforme Anexo II deste Termo.  
 

 Montar a mesa de doces, no caso de coquetel e coquetel à moda mineira, independente do 
número de pessoas, conforme Anexo II deste Termo.  
 

 Montar a mesa de cafeteria mineira, no caso de coquetel à moda mineira, independente do 
número de pessoas, devendo as xícaras e os pires serem em louça branca e as colherezinhas em 
inox, conforme Anexo II deste Termo.  
 

 Montar a mesa de coffee break, com toalha em gorgorão (cor a ser escolhida pelo TJMMG), 
devendo as xícaras e os pires serem em louça branca e as colherezinhas em inox, independente do 
número de participantes, conforme Anexo II deste Termo.  
 

 Estar com tudo providenciado e organizado, para iniciar a prestação do serviço contratado, com 
01 (uma) hora de antecedência ao horário de início do evento, no caso de coquetel e coquetel à 
moda mineira, devendo a sua equipe estar uniformizada e preparada para a realização do evento, 
conforme item 8 (oito) deste Termo.  
 

 Estar com tudo organizado, montado e servido 30 (trinta) minutos antes do horário previsto 
para o início do evento, no caso de coffee break, devendo a sua equipe estar uniformizada e 
preparada para a realização do evento.  
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 Fritar e assar os salgados e petiscos no local do evento, independente do numero de 
participantes, com equipes e materiais próprios, no caso de coquetel, coquetel à moda mineira e 
coffee break. 
 

 Servir os salgados e petiscos em bandejas e réchauds em inox, acompanhados de guardanapos 
brancos de papel, no caso de coquetel e coquetel à moda mineira.  
 

 Preparar, no caso de coquetel, os petit gourmets e os pratos quentes, no local onde serão 
servidos, com equipe e materiais próprios.  

 Preparar, no caso de coquetel à moda mineira, os caldos, no local onde serão servidos, com 
equipe e materiais próprios.  
 

 Montar, no caso de coquetel, os petit gourmets e os pratos quentes com padronização (todos 
os pratos iguais).  
 

 Servir à inglesa, no caso de coquetel, primeiramente, o petit gourmet e depois o prato quente. 
Ainda, no coquetel, os copos e as taças deverão ser em vidro fino ou cristal, incolor e liso sem 
ornamentos excessivos; os pratos de louça branca; e os talheres em inox.  
 

 Prestar os serviços, obedecendo às quantidades e especificações requisitadas, e ainda efetuar 
as reposições que se fizerem necessárias para o bom atendimento.  
 

 Cumprir fielmente as obrigações assumidas, executando-as sob sua inteira responsabilidade.  
 

 Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 
recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, e de acordo com o padrão do 
evento a ser realizado.  
 

 Apresentar ao TJMMG, para aprovação, planilha detalhando os cálculos com os quantitativos, 
os cardápios que serão servidos e os utensílios que serão disponibilizados para cada evento.  
 

 Emitir documento que conste, em papel timbrado da empresa e assinatura do responsável, 
para cada serviço executado, a discriminação dos produtos fornecidos, que conterá assinatura do 
servidor do TJMMG que o receber, atestando que o produto foi entregue como requisitado, 
conforme item 8 (oito) deste Termo.  
 

 Responsabilizar-se, após a realização de cada evento, pela manutenção, conservação e limpeza 
da copa e locais onde o serviço foi realizado, prezando pela conservação do patrimônio 
disponibilizado pelo TJMMG.  
 

 Recolher o lixo e os utensílios utilizados logo após o evento. 
 

 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno do TJMMG, inclusive acesso às suas 
dependências. 
 

 Comunicar à Administração do TJMMG qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados.  
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 Entregar cópia do alvará de funcionamento sempre que o mesmo for renovado.  
 

 Responsabilizar-se, em conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência, por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto do 
Contrato, devendo estar incluídas nos preços propostos todas as despesas com materiais, 
alimentação, bebidas, equipamentos, mão-de-obra, embalagens, custos diretos e indiretos e 
demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços.  
 

 Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho 
com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, 
previdenciário, social e securitário.  
 

 Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento ora contratado, tais como tributos, 
taxas, tarifas, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do 
contrato, exceto ECAD.  
 

 Realizar com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação de 
terceiros, todos os fornecimentos e serviços relacionados com o objeto deste edital, de acordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência.  
 

 Comprovar, quando solicitado, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução dos 
serviços prestados, bem como encargos decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciários e 
fiscais.  
 

 Manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de regularidade fiscal e de 
qualificação exigidas e apresentadas na fase de habilitação do processo licitatório e/ou assinatura 
do Contrato, inclusive as relativas à regularidade para com o INSS e o FGTS, apresentando à 
Gerência Administrativa do TJMMG as certidões referentes às condições supramencionadas 
sempre que tiverem suas validades vencidas e quando solicitadas.  
 

 Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos 
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado.  

 

 Responder, integralmente, perante o TJMMG e terceiros, pelos prejuízos e danos causados, 
pela sua demora, omissão, culpa, dolo ou erro decorrentes da execução do contrato, não 
reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada ou 
acompanhada por parte do TJMMG. 
 

 Indenizar o TJMMG por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, da execução 
do contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos.  
 

 Exigir dos contratados, em casos de contratação de terceiros para execução parcial de serviços 
estipulados neste instrumento, no que couberem, as mesmas condições estabelecidas neste 
instrumento. 
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 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e 
prepostos, quando nas dependências do TJMMG, ou em qualquer outro local onde estejam 
prestando os serviços, devendo adotar as providências legais.  
 

 Obter licenças junto às repartições competentes, necessárias à prestação dos serviços, objeto 
deste contrato, respondendo pelas consequências que a falta ou omissão das mesmas 
acarretarem.  
 

 Cumprir fielmente as exigências do Contrato, de modo que os serviços sejam prestados de 
acordo com este Termo de Referência, ressalvado ao TJMMG o direito de, a qualquer tempo, 
sempre que julgar necessário, encaminhar amostras de alimentos fornecidos pela Contratada para 
análise da Vigilância Sanitária ou laboratório particular, constituindo as despesas encargo 
exclusivo da Contratada.  
 

 Realizar os serviços somente se solicitados pelo gestor do contrato ou por quem por ele 
designado, sendo vedado o atendimento direto a quaisquer outros não autorizados.  
 

 Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-
se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.  
 

 Realizar, sempre que necessário, reuniões de trabalho com o TJMMG para tratarem de detalhes 
relativos à realização dos eventos.  
 

 Submeter à apreciação do TJMMG, para análise e deliberação, qualquer alteração que se fizer 
necessária nas cláusulas e condições do Contrato.  

 Informar, no corpo da nota fiscal, seus dados bancários, a fim de possibilitar à Diretoria 
Executiva de Finanças do TJMMG a realização dos depósitos pertinentes, conforme item 6 (seis) 
deste Termo.   

 Emitir Nota Fiscal de venda para produtos alimentícios e bebidas separadamente da Nota Fiscal 
de serviços, nos termos da Lei nº 116/2003. 
 

 Cumprir os prazos previstos neste Termo de Referência.  
 

12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 

Observado o disposto no art. 67 da Lei Federal n. 8.666/93, o acompanhamento e a 
fiscalização dos serviços, objeto da contratação, serão realizados pela Ascom.  

A fiscalização pelo TJMMG não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pelo 
cumprimento das obrigações decorrentes da contratação.  
 

13. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS CARDÁPIOS PARA CADA EVENTO 
 

 A descrição dos eventos e a descrição detalhada de cada um dos cardápios estão contidas 

no ANEXO I e no ANEXO II deste Termo de Referência. 
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ANEXO I do Termo de Referência 
Especificações dos serviços e dos cardápios por evento 

 
 

LOTE 01: Item 01 - COQUETEL  
 
 

ITEM 01 DO 
LOTE 01 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E DOS CARDÁPIOS 
POR EVENTO 

QUANTIDADE DE 
PESSOAS 

HORÁRIO E 
DURAÇÃO 

UNIDADE PARA 
COTAÇÃO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA DE 

EVENTOS 

Coquetel 

Deverão ser servidos: 
 

- 04 (quatro) tipos de salgados frios¹; 

- 06 (seis) tipos de salgados assados²;  

- 06 (seis) tipos de salgados fritos³; 

- 01 (um) tipo de petit gourmet
4
;  

- 01 (um) tipo de prato quente
5
; 

- 06 (seis) tipos de doces
6
.  

 
¹Deverão ser servidas 04 (quatro) unidades, por 
pessoa. 

²Deverão ser servidas 05 (cinco) unidades, por pessoa. 

³Deverão ser servidas 06 (seis) unidades, por pessoa. 

4
Deverá ser servida 01 (uma) unidade por pessoa.  

5
Deverá ser servida 01 (uma) unidade por pessoa. 

6
Deverão ser servidas 06 (seis) unidades por pessoa. 

 

Bebidas: 

 
- 02 (duas) variedades de refrigerante normal e 
01 (uma) variedade de refrigerante zero (marcas 
de referência: Coca-Cola, Pepsi, Guaraná 
Antarctica, Guaraná Kuat); 

- 02 (dois) tipos de suco de fruta natural (marcas 
de referência: Del Valle, Mais, Sufresh); 

- água mineral sem gás e com gás;  

- 02 (dois) tipos de coquetéis sem álcool. 

 

Cafeteria completa:  
 

- Petit fours, suspiros e chocolatinhos; 
- Café, cappuccino e chá. 

 
 
 
 
 
 

 
120 (cento e 
vinte) a 500 
(quinhentas) 

pessoas 

 
 
 
 
 
 
 

O evento terá 
início entre 
10h e 21h, 

com 04 horas 
de duração a 

partir do início 
do coquetel 

 
 

 
Custo por pessoa 

(separar custo 
dos produtos 
alimentícios e 
bebidas dos 

serviços, 
conforme Lei 

Complementar 
n.116/2003) 

 
 
 

 
 
 
 
 

03 (três) 
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LOTE 01: Item 02 - COQUETEL À MINEIRA 
 

 

ITEM 02 
DO LOTE 

01 
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E DOS CARDÁPIOS POR EVENTO 

QUANTIDA
DE DE 

PESSOAS 

HORÁRIO E 
DURAÇÃO 

UNIDADE PARA 
COTAÇÃO 

QUANTIDA
DE 

ESTIMADA 
DE 

EVENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coquetel 
à moda 
mineira 

Deverão ser servidos: 
 

- 12 (doze) tipos de petiscos típicos¹;  

- 02 (dois) tipos de caldos²; 

- 05 (cinco) tipos de doces³.  

 
¹Deverão ser servidas 18 (dezoito) unidades por pessoa. 
 
²Deverão ser servidas 02 (duas) unidades por pessoa. 
 
³Deverão ser servidas 06 (seis) unidades por pessoa. 
 

 
Bebidas: 
 

- 02 (duas) variedades de refrigerante normal e 01 (uma) 
variedade de refrigerante zero (marcas de referência: Coca-
Cola, Pepsi, Guaraná Antarctica, Guaraná Kuat); 

- 02 (dois) tipos de suco de fruta natural (marcas de referência: 
Del Valle, Mais, Sufresh); 

- água mineral sem gás e com gás;  

- 02 (dois) tipos de coquetéis sem álcool. 

 
Cafeteria mineira  
- Rapadura, broa de fubá e goiabada com queijo Minas; 
- Café. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 (cento 
e vinte) a 

500 
pessoas 

 
 
 
 
 
 
 
 

O evento 
terá início 
entre 10h 

e 21h, com 
04 horas 

de duração 
a partir do 
início do 
coquetel 

 
 
 
 
 

Custo por 
pessoa 

(separar custo 
dos produtos 
alimentícios e 
bebidas dos 

serviços, 
conforme Lei 

Complementar 
n.116/2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 (um) 
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LOTE 02: Item 01 - COFFEE BREAK PARA 10 ATÉ 90 
PESSOAS 

 
 

ITEM 
01 DO 

LOTE 02 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E DOS 
CARDÁPIOS POR EVENTO 

QUANTIDADE 
DE PESSOAS 

HORÁRIO E 
DURAÇÃO 

UNIDADE PARA 
COTAÇÃO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA DE 

EVENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coffee 
break 

 

Deverão ser servidos: 
 

- 03 (três) tipos de salgados, tipo coquetel 
(folhado, assado, croissant etc)¹; 

- pão de queijo tipo coquetel²; 

- 01 (um) tipo de minissanduíche³; 

- 01 (um) tipo de muffin
4
. 

 
¹Deverão ser servidas 05 (cinco) unidades por 
pessoa. 

²Deverão ser servidas 02 (duas) unidades por 
pessoa. 

³Deverá ser servida 01 (uma) unidade por 
pessoa. 
4
Deverá ser servida 01 (uma) unidade por 

pessoa. 

 
Bebidas:  
 
- Café com e sem açúcar (marcas de 
referência: 3 Corações, Melita, Pilão); 

- 02 (duas) variedades de refrigerante normal 
e 01 (uma) variedade de refrigerante zero 
(marcas de referência: Coca-Cola, Pepsi, 
Guaraná Antarctica, Guaraná Kuat); 

- 01 (um) tipo de suco de fruta natural 
(marcas de referência: Del Valle, Mais, 
Sufresh); 

- água mineral sem gás.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 (dez) a  
90 (noventa) 

pessoas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O evento 
terá início 
entre 8h e 
21h com 

até 01 hora 
de duração 
a partir do 
início do 

coffee 
break 

 
 
 
 
 
 
 
 

Custo por 
pessoa 

(separar custo 
dos produtos 
alimentícios e 
bebidas dos 

serviços, 
conforme Lei 

Complementar 
n.116/2003) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 (trinta) 
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LOTE 02: Item 02 - COFFEE BREAK PARA 91 ATÉ 200 
PESSOAS 

ITEM 02 DO 
LOTE 02 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E DOS CARDÁPIOS 
POR EVENTO 

QUANTIDADE DE 
PESSOAS 

HORÁRIO E 
DURAÇÃO 

UNIDADE PARA 
COTAÇÃO 

QUANTIDADE 
ESTIMADA DE 

EVENTOS 

Coffee 
break 

 

Deverão ser servidos: 
 

- 04 (quatro) tipos de salgados, tipo coquetel 
(folhado, assado, frito, etc)¹; 

- pão de queijo tipo coquetel²; 

- 02 (dois) tipos de minissanduíches³; 

- 02 (dois) tipos de mini pães
4
; 

- 02 (dois) tipos de pasta; 

- queijos e frios fatiados; 

- Croissant  

- 01 (um) tipo de muffin
5
;  

- cubos de frutas em porções individuais
6
.  

 
¹Deverão ser servidas 06 (seis) unidades por 
pessoa. 

²Deverão ser servidas 02 (duas) unidades por 
pessoa. 

³Deverão ser servidas 02 (duas) unidades por 
pessoa. 
4
Deverão ser servidas 02 (duas) unidades por 

pessoa. 
5
Deverá ser servida 01 (uma) unidade por pessoa. 

6
Deverá ser servida 01 (uma) unidade por pessoa. 

 
Bebidas:  
 
- Café com e sem açúcar (marcas de referência: 3 
Corações, Melita, Pilão); 

- 02 (dois) tipos de suco de fruta natural (marcas 
de referência: Del Valle, Mais, Sufresh); 

- 02 (duas) variedades de refrigerante normal e 
01 (uma) variedade de refrigerante zero (marcas 
de referência: Coca-Cola, Pepsi, Guaraná 
Antarctica, Guaraná Kuat); 

- água mineral sem gás. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

91 (noventa e 
uma) a  

200 (duzentas) 
pessoas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O evento terá 
início entre 

8h e 21h com 
até 01 hora e 
30 minutos 

de duração a 
partir do 
início do 

coffee break 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Custo por 
pessoa 

(separar custo 
dos produtos 
alimentícios e 
bebidas dos 

serviços, 
conforme Lei 

Complementar 
n.116/2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (três) 
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ANEXO II do Termo de Referência 

Descrição detalhada dos itens do ANEXO I 
 

LOTE 01 - Item 1 – Coquetel 
 
OPÇÕES DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS 
 

Salgados frios 
 

- Blini de berinjela e tomate seco 

- Bombons de ovos de codorna com kiwi 

- Palmito Imperial 

- Rolê de muçarela de búfala recheada com tomate seco e rúcula 

- Medalhão de palmito: fatia de palmito envolta em bacon, gergelim branco e preto 

- Canapé de azeitona verde recheada com salsinha crespa 

- Canapé de cheddar com pimenta biquinho 

- Canapé de pétalas de damascos recheadas com queijo brie e geleia de pimenta 

- Canapé com creme de queijo, manga e presunto Parma 

- Canapé: borboletas de salaminho 

- Canapé de presunto com fios de ovos e cereja 

- Canapé de catupiry com geleia de damasco e bacon 

- Canapé rosbife com cebola caramelada 

- Canapé de salmão 

- Crocante Veneza – Torradinha, salaminho, alcaparras 

- Flor de gorgonzola com pera 

- Flor de presunto Parma com damasco 

- Flor de salmão 

- Canudinho de creme de frango com catupiry 

- Canudinho crocante recheado com camarõezinhos 

- Rosinha de galinha 

- Cestinha de frango com abacaxi 

- Cestinha de filé asiático 

- Carpaccio de lagarto  
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- Picadilli – lagarto e molho vinagrete 

- Massa de crepe verde recheada com presunto Parma e alho-poró 

- Fina massa de panqueca com recheio cremoso de maçã, presunto Parma e rúcula 
 
Salgados assados 
 
- Batatinha assada recheada com creme de queijo 

- Bombom de palmito 

- Meia lua de palmito: massa italiana com recheio cremoso de palmito 

- Champignon recheado com gorgonzola 

- Cestinha recheada de gorgonzola com pera 

- Flor de queijo feta com maracujá 

- Folhado de tomate seco e ricota 

- Folhado de palmito 

- Folhado com gergelim, recheado com creme de espinafre 

- Folhado de queijo com ameixa 

- Folhado de presunto com aspargos 

- Folhado com parmesão, recheado com presunto 

- Folhado recheado com presunto, fios de ovos e bacon 

- Folhado de fios de ovos, damasco e bacon 

- Folhado de frango com catupiry 

- Folhado com gergelim, recheado com frango 

- Folhado com recheio cremoso de lombo 

- Folhado de salmão com gergelim 

- Pastel folhado de queijo e presunto 

- Massa filo crocante recheada com creme de alho-poró 

- Pão folha recheado com fiambre de peru, tomate seco e rúcula 

- Quiche de ricota com tomate seco e manjericão 

- Quiche de quatro queijos 

- Quiche de queijo, alho-poró e damasco 

- Quiche de queijo e presunto 
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- Quiche de ricota com presunto defumado 

- Quiche de frango 

- Quiche Lorraine 

- Tortilha de alho-poró com pimenta rosa 

- Tortilha de frango com alho-poró 

- Torteline de damasco 

- Trouxinha de presunto com cream cheese 

- Trouxinha de calabresa 

- Trouxinha de bacalhau 

- Tortinha chester com abacaxi 

- Vol au vent de queijo gouda 

- Vol au vent de palmito pupunha 

- Vol au vent de alcachofra com nozes 

- Vol au vent de frango 

- Vol au vent de camarão 

- Cigarrete assado de presunto com fio de ovos 

- Carpaccio de abobrinha: abobrinha recheada com pepperoni, zatar e queijo parmesão 

- Bem me quer de calabresa 

- Filé de frango em cubos, envoltos em bacon com molho roti 

- Beignets de bacalhau: fina massa recheada com bacalhau cremoso 

- Quadrado de camarão e bacalhau 

- Estrela de camarão 
 

Salgados fritos 
 
- Guffos de provolone 

- Bombom de espinafre 

- Bombom Marguerita – queijo, tomate, manjericão 

- Bombom Napolitano – queijo, presunto e azeitona 

- Bombom de frango 

- Ouriço de alho-poró 

- Crespinho de milho com cream cheese: massa de milho crocante com recheio de cream cheese 
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- Rolinho primavera de legumes 

- Risole JK 

- Risole de milho com catupiry 

- Risole de palmito com catupiry 

- Risole de presunto com catupiry 

- Risole de camarão com catupiry 

- Coxinha de frango com catupiry 

- Coxinha de frango com chedar 

- Coxinha de camarão com catupiry 

- Crocante de frango com catupiry e gergelim: massa cozida recheada com frango e catupiry, em 
crosta de gergelim 

- Bolinho de aipim com carne de sol e catupiry 

- Delícia de frango com catupiry 

- Trouxinha tailandesa de frango: massa japonesa com recheio de frango e molho de soja 

- Espetinho de filé de frango envolto em lâmina de bacon com molho roti 

- Espetinho de filé envolto em lâmina de bacon com molho roti 

- Medalhão de frango 

- Surpresa de lombo 

- Lombinho de porco em cubos empanados, com molho de goiaba 

- Satay de salmão em caramelo balsâmico: filé de salmão em cubos, envoltos em bacon com 
molho agridoce 

- Bolinho de bacalhau 

- Meia lua de bacalhau : massa italiana com recheio cremoso de bacalhau 

- Croquete de camarão com catupiry 

- Mini camarão empanado 

- Gota de camarão com catupiry e alho-poró: massa cozida e empanada, com recheio cremoso de 
camarão e alho-poró 
 

OPÇÕES DE PETIT GOURMET A SEREM SERVIDOS 

- Petit gourmet de brie com tomate e espinafre 

- Polentinha ao molho pomodoro picante e molho gongonzola 
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- Torta de aipim perfumada com azeite de nozes e muçarela de búfala: massa filo recheada com 
purê de aipim, azeite de nozes e muçarela de búfala 

- Trouxinha de massa de panqueca recheada com salpicão de frango 

- Trouxinha de frango defumado com molho de mel e nozes: massa folhada recheada com frango 
defumado sobre folhas verdes, molho de mel e nozes 

- Velouté de frango: creme aveludado de frango coberto com massa folhada assada 

- Velouté de abóbora com carne de sol: creme aveludado de abóbora com carne de sol coberto 
com massa folhada assada 

- Escondidinho de carne seca 

- Escondidinho de carne serenada: carne serenada coberta com creme de mandioca e requeijão 
cremoso 

- Gratinado de bacalhau 

- Gratinado de camarão 

- Petit bobó de camarão 

- Casquinha de siri com maçã (creme de siri gratinado servido em conchinhas) 

 
OPÇÕES DE PRATOS QUENTES A SEREM SERVIDOS 
 
- Agnolotti – massa verde à base de espinafre com recheio de ricota, nozes e passas  

- Canelloni de presunto e muçarela ao molho bechamel 

- Canelloni de parmesão com presunto 

- Canelloni de peito de frango, queijos, catupiry e noz moscada (molho ao sugo) 

- Cappelletti de carne, queijo e noz moscada (molho ao sugo) 

- Fagotine de quatro queijos c/ damascos 

- Fagottini com recheio de creme de alho-poró, presunto e queijo prato (molhos concassé 
aromatizado com linguiça defumada ou bechamel com queijos e poivre-vert) 

- Fagottini de massa verde recheada com alho-poró, carne de sol e catupiry ao molho de moranga 
com caldo de carnes 

- Fagottini com recheio de camarão, creme de alho-poró, queijo prato e catupiry (molhos ao sugo 
ou bechamel) 

- Nhoque de batatas ao catupiry 

- Nhoque de batatas à bolonhesa com parmesão 
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- Pachettini de Figos – figos secos, muçarela de búfala, nozes e catupiry aos molhos ao sugo ou aos 
quatro queijos  

- Ravióli com aspargos e tomates secos 

- Ravióli de berinjela e muçarela de búfala ao pomodoro 

- Ravióli recheado com queijo brie e pera ao molho de queijo 

- Ravióli a quatro queijos 

- Ravioloni – massa verde recheada com muçarela de búfala, tomate seco e manjericão envolta em 
molho ao pesto ou molho rosé 

- Ravioloni com recheio de alho-poró, gruyère, damascos e cream cheese ao molho rosé  

- Risoni de Bacalhau – massa de grano duro (formato de grãos de arroz), lascas de bacalhau, alho- 
poró, tomates, pimentões coloridos, requeijão, catupiry e parmesão  

- Rondeli de ricota e tomate seco 

- Rondeli de queijo Minas, ricota, presunto, muçarela, espinafre e passas brancas ao molho quatro 
queijos 

- Rondeli de ricota, presunto e passas ao molho bechamel 

- Sognati Margherita – esferas de nhoque recheadas com muçarela, envoltas em molho al pesto 
entre camadas de molho ao sugo ou bechamel 

- Torteline de muçarela, manjericão ao molho pomodoro 

- Fricassé de frango 

- Strogonoff de frango com arroz e batata palha 

- Strogonoff de filé com arroz e batata palha 

- Fricassé de bacalhau 

- Massas: penne, farfalle, fusile, tagliatele com molhos a escolher: isca de filé, quatro queijos, 
pomodoro, frango com açafrão, alho-poró com calabresa 
 

OPÇÕES DE DOCES A SEREM SERVIDOS 

- Trufas: limão, maracujá, avelã, coco, chocolate escuro, chocolate branco, whisky, gianduia, 
cereja, nozes, morango, crocante 

- Bombons: nozes, amandita, uva, coco, abacaxi, coco com ameixa, morango, limão, cereja, de 
brigadeiro, damasco  

- Quindim 

- Ouriço 

- Chapéu de Napoleão 
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- Prestígio 

- Damasco recheado e glaçado no chocolate 

- Cestinha de damasco 

- Caixinha de chocolate recheada com mousse de maracujá; ou limão 

- Casquinha de chocolate recheada com mousse de chocolate, salpicada de flocos crocantes de 
chocolate 

- Vol au vent de chocolate recheado com creme de avelã 

- Vol au vent de chocolate com baunilha 

- Tartelete de limão; morango; maracujá, frutas mistas, nozes, amêndoas, pera com amêndoas  
 

OPÇÕES DE BEBIDAS A SEREM SERVIDAS 

- Refrigerante normal e refrigerante zero (marcas de referência: Coca-Cola, Pepsi, Guaraná 
Antarctica e Guaraná Kuat) 

- Sucos de fruta natural (marcas de referência: Del Valle, Mais, Sufresh) 

- Água mineral com e sem gás  

- Coquetéis sem álcool: Alice, pêssego e abacaxi 
 

CAFETERIA COMPLETA 

- Café 
- Capuccino 
- Chá 
- Petit fours 
- Suspiros 
- Chocolatinhos 
 
Deverão ser fornecidos todos os materiais e utensílios necessários à prestação dos serviços, 
independente do número de participantes, conforme item 11 (onze) deste Termo, tais como: 
- Os copos e as taças deverão ser em vidro fino ou cristal, incolor e liso sem ornamentos excessivos 

- Pratos de louça branca 

- Talheres em aço inox  

- Bandejas e réchauds em inox  

- Xícaras e pires de louça branca 

- Guardanapos brancos de papel 

- Gelo em cubo 

- Barra de gelos 

- Tinas 
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LOTE 01 - Item 2 – Coquetel à Moda Mineira 
 
OPÇÕES DE PETISCOS TÍPICOS A SEREM SERVIDOS 

- Casulinhos 

- Mandioca frita 

- Batata frita 

- Bolinho de feijão 

- Polentinha frita recheada 

- Pão de queijo com pernil 

- Pastel de angu de queijo 

- Pastel de angu de carne 

- Pastel frito de queijo 

- Pastel frito de carne 

- Bolinho de aipim com carne 

- Frango a passarinho 

- Mini quibe 

- Torresminho 

- Linguicinha 

- Costelinha frita 

- Iscas de fígado acebolada 

- Moelinha ao molho com pão fatiado 

- Almôndega ao molho 

- Bolinho de aipim com carne moída 
 

OPÇÕES DE CALDOS A SEREM SERVIDOS 

- Caldo dourado: abóbora, bacon e aipo 

- Caldo de feijão com couve e bacon 

- Caldo de alho-poró com calabresa 

- Caldo de mandioca com carne desfiada 
 

OPÇÕES DE DOCES A SEREM SERVIDOS 

- Quindim 
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- Cocada de leite condensado  

- Amor em pedaços 

- Palha italiana 

- Brigadeiro 

- Olho de sogra 

- Prestígio 

- Moranguinho 

- Cajuzinho 

- Pé de moleque 

- Canudinho recheado com doce de leite 

- Potinho de mingau de milho verde 

- Potinho de arroz doce 

OPÇÕES DE BEBIDAS A SEREM SERVIDAS 

- Refrigerante normal e refrigerante zero (marcas de referência: Coca-Cola, Pepsi, Guaraná 
Antarctica e Guaraná Kuat) 

- Sucos de fruta natural (marcas de referência: Del Valle, Mais, Sufresh) 

- Água mineral com e sem gás  

- Coquetéis sem álcool: Alice, pêssego e abacaxi 

CAFETERIA MINEIRA  

- Rapadura, broa de fubá e goiabada com queijo Minas 

- Café 

Deverão ser fornecidos todos os materiais e utensílios necessários à prestação dos serviços, 
independente do número de participantes, conforme item 11 (onze) deste Termo, tais como: 

- Os copos e as taças deverão ser em vidro fino ou cristal, incolor e liso sem ornamentos excessivos 

- Pratos de louça branca 

- Talheres em inox  

- Bandejas e réchauds em inox  

- Xícaras e pires de louça branca 

- Guardanapos brancos de papel 

- Gelo em cubo 

- Barra de gelos 

- Tinas 
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LOTE 02 - Item 1 – Coffee break – de 10 (dez) a 90 (noventa) 
pessoas 

 
OPÇÕES DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS – TIPO COQUETEL 
 
- Quiche de queijo 

- Quiche de ricota com tomate seco e manjericão 

- Quiche de queijo e presunto  

- Quiche de ricota com presunto defumado 

- Quiche de frango 

- Quiche Lorraine 

- Trouxinha de presunto com cream cheese 

- Trouxinha de calabresa 

- Empada de queijo 

- Empada de palmito  

- Empada de frango  

- Croissant com goiabada 

- Folhado de tomate seco e ricota 

- Folhado de palmito 

- Folhado de queijo 

- Folhado de presunto com cream cheese 

- Folhado com parmesão, recheado com presunto 

- Folhado de calabresa 

- Folhado de frango com catupiry 

- Folhado com gergelim, recheado com frango 

- Pastel folhado de queijo e presunto 

- Pastel assado napolitano 

- Pastel assado de frango 

- Pastel assado de frango com catupiry 

- Cigarrete assado de queijo 

- Cigarrete assado de presunto 
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- Cigarrete folhado de presunto e queijo 

- Canudinho de creme de frango com catupiry 

- Cachorro quente assado 

- Esfirra de carne 

 

OPÇÕES DE MINISSANDUÍCHES A SEREM SERVIDOS 

- Croissant recheado com pasta de tomate seco 

- Croissant recheado com pasta de ricota 

- Croissant recheado com pasta de frango 

- Croissant com muçarela, requeijão e alface 

- Croissant com presunto, muçarela, requeijão e alface 

- Croissant com lombinho fatiado e pedaços de abacaxi 

- Croissant com muçarela, lombinho fatiado, requeijão e alface 

- Minissanduíche de pão de forma com pasta de tomate seco 

- Minissanduíche de pão de forma com pasta de ricota 

- Minissanduíche de pão de forma com pasta de frango 

- Minissanduíche de pão de forma com pasta de atum e alface  

- Minissanduíche de pão de batata com pasta de tomate seco 

- Minissanduíche de pão de batata com pasta de frango 

- Minissanduíche de pão de batata com pasta de atum e alface 

- Minissanduíche de pão de batata com muçarela, requeijão e alface  

- Minissanduíche de pão de batata com presunto, muçarela, requeijão e alface 

- Minissanduíche de pão de batata com muçarela, lombinho fatiado, requeijão e alface 

- Minissanduíche de pão de batata com peito de peru, muçarela, requeijão e alface 

- Minissanduíche de pão de batata com lombinho fatiado e pedaços de abacaxi 

- Minissanduíche de pão ciabatta com muçarela, lombinho fatiado, requeijão e alface 

 
OPÇÕES DE MUFFINS A SEREM SERVIDOS 

- Chocolate 

- Chocolate com gotas 

- Coco 



 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Tribunal do Estado Democrático de Direito 
 

______________________________________________________________________________________ 

TJM/MG – Procedimento Licitatório nº 06/2015                     -                     Pregão Presencial nº 06/2015 

 

47 

 

- Com recheio de geleia de morango  

 
OPÇÕES DE BEBIDAS A SEREM SERVIDAS 

- Café com e sem açúcar (marcas de referência: 3 Corações, Melita, Pilão) 

- 02 (duas) variedades de refrigerante normal e 01 (uma) variedade de refrigerante zero (marcas 
de referência: Coca-Cola, Pepsi, Guaraná Antarctica, Guaraná Kuat) 

- 01 (um) tipo de suco de fruta natural: laranja, pêssego e manga (marcas de referência: Del Valle, 
Mais, Sufresh) 

 
Deverão ser fornecidos todos os materiais e utensílios necessários à prestação dos serviços, 
independente do número de participantes, conforme item 11 deste Termo, tais como: 
 
- Os copos e as taças deverão ser em vidro fino ou cristal, incolor e liso sem ornamentos excessivos 

- Talheres em inox  

- Bandejas e réchauds em inox  

- Xícaras e pires de louça branca 

- Garrafas térmicas em inox 

- Jarras em vidro ou cristal, incolor e liso sem ornamentos excessivos 

- Toalhas em gorgorão + reposição (cor a ser escolhida pelo TJMMG), sem quaisquer desenhos ou 
estampas 

- Aparadores em quantidade suficiente  

- Guardanapos brancos de papel 

- Indicadores em acrílico para garrafas de café e para jarras de suco, informando o conteúdo 

- Sachês de açúcar 

- Sachês de adoçante 

- Palhetas descartáveis para café 

- Lixeira inox 

- Gelo em cubo 

- Barra de gelos 

- Tinas 
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LOTE 02 - Item 2 – Coffee break – de 91 (noventa e uma) a 200 
(duzentas) pessoas 

 
OPÇÕES DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS – TIPO COQUETEL 

- Canapé de tomate seco 

- Canapé de pasta de queijo 

- Canapé de pasta de frios 

- Quiche de queijo 

- Quiche de ricota com tomate seco e manjericão 

- Quiche de queijo e presunto  

- Quiche de ricota com presunto defumado 

- Quiche de frango 

- Quiche Lorraine 

- Trouxinha de presunto com cream cheese 

- Trouxinha de calabresa 

- Empada de queijo 

- Empada de palmito  

- Empada de frango  

- Croissant com goiabada 

- Folhado de tomate seco e ricota 

- Folhado de palmito 

- Folhado de queijo 

- Folhado de presunto com cream cheese 

- Folhado com parmesão, recheado com presunto 

- Folhado de calabresa 

- Folhado de frango com catupiry 

- Folhado com gergelim, recheado com frango 

- Pastel folhado de queijo e presunto  

- Pastel assado napolitano 

- Pastel assado de frango 
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- Pastel assado de frango com catupiry 

- Cigarrete assado de queijo 

- Cigarrete assado de presunto 

- Cigarrete folhado de presunto e queijo 

- Canudinho de creme de frango com catupiry 

- Cachorro quente assado 

- Esfirra de carne 

- Casulo 

- Risole de milho com catupiry 

- Risole de presunto com catupiry 

- Risole JK 

- Bombom Marguerita – queijo, tomate, manjericão 

- Bombom Napolitano – queijo, presunto e azeitona 

- Bombom de frango 

- Croquete de milho 

- Croquete de carne 

- Coxinha de frango com catupiry 

- Coxinha de frango com chedar 

- Quibe com recheio de catupiry 
 

OPÇÕES DE MINISSANDUÍCHES A SEREM SERVIDOS 

- Croissant recheado com pasta de tomate seco 

- Croissant recheado com pasta de ricota 

- Croissant recheado com pasta de frango 

- Croissant com muçarela, requeijão e alface 

- Croissant com presunto, muçarela, requeijão e alface 

- Croissant com lombinho fatiado e pedaços de abacaxi 

- Croissant com muçarela, lombinho fatiado, requeijão e alface 

- Minissanduíche de pão de forma com pasta de tomate seco 

- Minissanduíche de pão de forma com pasta de ricota 

- Minissanduíche de pão de forma com pasta de frango 
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- Minissanduíche de pão de forma com pasta de atum e alface  

- Minissanduíche de pão de batata com pasta de tomate seco 

- Minissanduíche de pão de batata com pasta de frango 

- Minissanduíche de pão de batata com pasta de atum e alface 

- Minissanduíche de pão de batata com muçarela, requeijão e alface  

- Minissanduíche de pão de batata com presunto, muçarela, requeijão e alface 

- Minissanduíche de pão de batata com muçarela, lombinho fatiado, requeijão e alface 

- Minissanduíche de pão de batata com peito de peru, muçarela, requeijão e alface 

- Minissanduíche de pão de batata com lombinho fatiado e pedaços de abacaxi 

- Minissanduíche de pão ciabatta com muçarela, lombinho fatiado, requeijão e alface 

 

OPÇÕES DE MINI PÃES A SEREM SERVIDOS 

- Brioche 

- Focaccia 

- Pão de batata 

- Pão ciabata 

- Pão sírio 

- Pão italiano 

 
OPÇÕES DE PASTAS A SEREM SERVIDAS 
 
- Pastas diversas: quatro queijos, berinjela, alho, azeitona, ervas finas, tomate seco, peito de peru, 
presunto, lombo canadense. 
 
OPÇÕES DE QUEIJOS A SEREM SERVIDOS 
 
- Queijo prato; mineiro; provolone  
 

OPÇÕES DE FRIOS A SEREM SERVIDOS 
 
- Presunto, peito de peru, chester e lombo defumado 
 
OPÇÕES DE MUFFINS A SEREM SERVIDOS 
 
- Chocolate 
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- Chocolate com gotas 

- Coco 

- Com recheio de geleia de morango  

 

OPÇÕES DE BEBIDAS A SEREM SERVIDAS 

- Café com e sem açúcar (marcas de referência: 3 Corações, Melita, Pilão) 

- 02 (duas) variedades de refrigerante normal e 01 (uma) variedade de refrigerante zero (marcas 
de referência: Coca-Cola, Pepsi, Guaraná Antarctica, Guaraná Kuat) 

- 01 (um) tipo de suco de fruta natural: laranja, pêssego e manga (marcas de referência: Del Valle, 
Mais, Sufresh) 

- Água mineral sem gás 
 

Deverão ser fornecidos todos os materiais e utensílios necessários à prestação dos serviços, 
independente do número de participantes, conforme item 11 deste Termo, tais como: 
 
- Os copos e as taças deverão ser em vidro fino ou cristal, incolor e liso sem ornamentos excessivos 

- Talheres em inox  

- Bandejas e réchauds em inox  

- Xícaras e pires de louça branca 

- Garrafas térmicas inox 

- Jarras em vidro ou cristal, incolor e liso sem ornamentos excessivos 

- Toalhas em gorgorão + reposição (cor a ser escolhida pelo TJMMG), sem quaisquer desenhos ou 
estampas 

- Aparadores em quantidade suficiente  

- Guardanapos brancos de papel 

- Indicadores em acrílico para garrafas de café e para jarras de suco, informando o conteúdo 

- Sachês de açúcar 

- Sachês de adoçante 

- Palhetas descartáveis para café 

- Lixeira inox 

- Gelo em cubo 

- Barra de gelos 

- Tinas 
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ANEXO II 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 06/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 

 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ......................................................., 

portador(a) da Cédula de Identidade n.º ........................................... e CPF n.º 
..............................................., a participar do Procedimento Licitatório nº 06/2015, instaurado 
pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, na modalidade de Pregão Presencial, 
sob o nº 06/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa ....................................................., CNPJ n.º 
..........................................., bem como formular propostas, ofertar lances, oferecer recursos, e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
 
 

.........................., ............ de ....................... de 2015. 
 
 
 

............................................................. 
Assinatura do dirigente da empresa 

 
.................................................................... 

Nome do dirigente da empresa 
 
 
 
Obs.:   
 
1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 
procedimento licitatório. 
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ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(MODELO) 
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 06/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 

 

 

                                 A empresa ....................................................................., CNPJ nº 

.............................., ciente das normas do edital, declara, sob as penas da lei, que cumpriu 

fielmente todos os requisitos de comprovação para habilitação no Procedimento Licitatório nº 

06/2015 – modalidade Pregão Presencial, sob o nº 06/2015, promovido pelo Tribunal de Justiça 

Militar do Estado de Minas Gerais, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Data e local 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Representante legal da empresa 
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ANEXO IV 

PROPOSTA COMERCIAL 

 (MODELO) 

 

PROPOSTA COMERCIAL 
Procedimento Licitatório Nº 06/2015 - Pregão Presencial Nº 06/2015 

TIPO: Menor Preço por ITEM 
Dados a constar na proposta Preenchimento pelo proponente 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

LOTE 01 – ITEM 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

1 

Coquetel 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

120 a 500        
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ANEXO IV - Continuação 

 
 

PROPOSTA COMERCIAL  
 

(MODELO) 
 

 

 

LOTE 01 – ITEM 2 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

2 

Coquetel à 

Mineira 

Descrição/Espe

cificação do 

serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

120 a 500 
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LOTE 02 – ITENS 1 e 2 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS 

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS 

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL 

POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL 

POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

1 

Coffee break 

Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

10 a 90       

2 

Coffee break 

Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

91 a 200       

Declara que os serviços serão executados de acordo com as condições previstas no Termo de Referência e 
demais condições previstas no Edital e na Minuta de Ata de Registro.  

Declara, ainda, que os valores de todos os impostos, taxas e encargos, bem como qualquer outra despesa, direta 
ou indireta, incidente na execução do objeto contratual, encontram-se incluídos no valor total por pessoa em 
cada item da proposta. 

Prazo de validade da proposta: mínima de 60 (sessenta) dias, a contar de .......... (data da Sessão do Pregão) 

 

Local e data  

Assinatura do representante legal da empresa 
      Nome do responsável pela empresa 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(MODELO) 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 06/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 

 
 
  

DECLARAÇÃO 
 
A empresa __________________ , CNPJ nº ___________________, sediada (endereço completo), 
declara, sob as penas da lei, que se enquadra como ______________________, assim definida nos 
termos do art. 3º, inciso ____, da Lei Complementar federal n. 123, de 14.12.2006.  
 
 
Local e data 
 
______________________________________________________ 
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE FATOS SUPERVENIENTES 

(MODELO) 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 06/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015 

 
 

 
A empresa ______________ declara, sob as penas da Lei, e na forma do § 

2º, artigo 32, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que, até a presente data, não existem 
fatos supervenientes e impeditivos para sua participação no Procedimento Licitatório Nº 06/2015 
– Pregão Presencial Nº 06/2015, do Tribunal de Justiça Militar e que não pesa contra si declaração 
de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo.  

 
DECLARA, também, que se compromete a informar a ocorrência de qualquer 

fato impeditivo posterior a esta declaração que interfira nos dados constantes dos registros 
cadastrais do Estado de Minas Gerais, inclusive em relação ao porte do fornecedor declarado 
acima. 
 
 
 
 

______________, _____ de _________ de 2015 
 
 

___________________________________________ 
(Representante legal – Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR (MODELO) 

 (Cumprimento ao inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal) 
 
 

 
PESSOA JURÍDICA 
 
Ref.: Procedimento Licitatório Nº 06/2015 – Pregão Presencial Nº 06/2015 
(nome da empresa), CPF/CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a). (nome do representante), portador(a) da Carteira de Identidade nº____________, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ). 
________________, _____ de _________ de 2015. 
___________________________________________ 
(Nome – Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
PESSOA FÍSICA 
 
Ref.: Procedimento Licitatório Nº 06/2015 – Pregão Presencial Nº 06/2015 
 (nome do licitante), portador(a) da Carteira de Identidade nº____________, e do CPF nº 
__________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
________________, _____ de _________ de 2015 
___________________________________________ 
(Nome – Identidade – CPF) 
 



 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Tribunal do Estado Democrático de Direito 
 

______________________________________________________________________________________ 

TJM/MG – Procedimento Licitatório nº 06/2015                     -                     Pregão Presencial nº 06/2015 

 

60 

 

 

ANEXO VIII 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (MINUTA) 
 

ATA Nº ....../2015 
Procedimento Licitatório Nº 06/2015 – Pregão Presencial Nº 06/2015 
Validade: até ..../..../.... 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
Aos ............. dias do mês de ............... de 2015, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua Tomaz Gonzaga, nº 686, Bairro  de 
Lourdes, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.866.394/0001-03, a seguir denominado TRIBUNAL, 
neste ato representado por seu Presidente, Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos, sob a regência 
da Lei Federal nº 10.520/2002, das Leis Estaduais nº 13.994/2001 e 14.167/2002, da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 (atualizada pela LC 147/2014), dos Decretos Estaduais nºs. 
44.630/2007 (alterado pelo Decreto 45.749/2011), 44.786/2008, 44.787/2008 e 45.902/2012, e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações, pela Resolução TRIBUNAL nº 
71/2008, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no Edital, resolve registrar os 
preços das empresas abaixo identificadas, a seguir denominadas simplesmente FORNECEDOR, 
observadas as disposições do Edital e as cláusulas deste instrumento. 
 

FORNECEDOR(ES): 
 
LOTE 1 - ITEM 1 - ................................................................................................................................, 
com sede na .............................................., em ....................................................., inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º. ..........................., neste ato representada por seu ........................, Sr(a). 
......................................................, residente em............................................................, portador da 
Carteira de Identidade n.º ............................................, CPF n.º ....................................................; 

LOTE 1 - ITEM 2 - ................................................................................................................................, 
com sede na .............................................., em ....................................................., inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º. ..........................., neste ato representada por seu ........................, Sr(a). 
......................................................, residente em............................................................, portador da 
Carteira de Identidade n.º ............................................, CPF n.º ....................................................; 

LOTE 2 - ITEM 1 - ................................................................................................................................, 
com sede na .............................................., em ....................................................., inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º. ..........................., neste ato representada por seu ........................, Sr(a). 
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......................................................, residente em............................................................, portador da 
Carteira de Identidade n.º ............................................, CPF n.º ....................................................; 

LOTE 2 - ITEM 2 - ................................................................................................................................, 
com sede na .............................................., em ....................................................., inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º. ..........................., neste ato representada por seu ........................, Sr(a). 
......................................................, residente em............................................................, portador da 
Carteira de Identidade n.º ............................................, CPF n.º ....................................................; 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de buffet, para fornecimento de coquetéis, 
e na organização e fornecimento de coffee breaks, a serem realizados em datas a definir, de forma 
parcelada, para atender a eventos da Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), conforme 
especificações constantes do Termo de Referência, bem como proposta do FORNECEDOR 
apresentada ao Procedimento Licitatório nº 06/2015 – Pregão Presencial nº 06/2015. 

1.2. Este instrumento não obriga o TRIBUNAL a adquirir os produtos/serviços nele registrados 
nem a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para 
aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade 
de condições, o beneficiário do registro terá preferência. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS 

2.1. Os quantitativos e preços registrados encontram-se relacionados no ANEXO ÚNICO desta Ata. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

3.1. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogada por igual período, nos termos do art. 14 do Decreto Estadual nº 
44.787/2008. 

3.2. Decorridos 12 (doze) meses da data de apresentação das propostas e havendo prorrogação da 
ata, os preços poderão ser reajustados pela variação do IGPM (FGV) acumulado do período, ou 
outro índice que o substitua.  

CLÁUSULA QUARTA – DO GERENCIAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Gerência Administrativa do Tribunal, para 
avaliar o mercado constantemente, promover as negociações necessárias ao ajustamento do 
preço e publicar os preços registrados.  
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CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 

5.1. Os locais dos eventos para a prestação de serviços de buffet, para fornecimento de coquetéis 
e coquetel à moda mineira, e para a organização e fornecimento de coffee breaks, a serem 
realizados em datas a definir, no município de Belo Horizonte, serão indicados pelo TRIBUNAL, 
conforme item 7 do Termo de Referência.  

5.2. O FORNECEDOR, atendendo às solicitações do TRIBUNAL, deverá entregar as bebidas e os 
alimentos que serão servidos nos eventos, assim como todos os materiais e utensílios necessários, 
em quantidade adequada ao número de participantes do evento, de acordo com os itens 7 e 11 e 
Anexos I e II do Termo de Referência, e, ainda, em conformidade com as especificações constantes 
do Termo de Referência.  

5.2.1. Deverá ser entregue ao servidor do TRIBUNAL, responsável pelo recebimento e conferência 
dos alimentos, das bebidas e dos equipamentos associados, na data, no horário e no local de 
realização do evento, uma nota de fornecimento em que conste todo o material recebido. A 
entrega deverá ser realizada com 03 (três) horas de antecedência ao horário de início do evento, 
no caso de coquetel e coquetel à moda mineira, independente do número de participantes, e de 
coffee break quando for acima de 90 (noventa) pessoas. No caso de coffee break para até 90 
(noventa) pessoas, o FORNECEDOR deverá entregar tudo que será servido e utilizado até 02 
(duas) horas antes do horário de início do evento. 

5.3. Deverá haver um responsável por parte do FORNECEDOR, desde a entrega dos produtos e dos 
materiais a serem utilizados no evento, até o encerramento do mesmo, para fazer o recebimento 
e coordenar os trabalhos.  

5.4. O FORNECEDOR deverá estar com tudo providenciado e organizado para iniciar a prestação 
do serviço contratado com 01 (uma) hora de antecedência ao horário de início, no caso de 
coquetel e coquetel à moda mineira, devendo a sua equipe estar uniformizada e preparada para a 
realização do evento, conforme itens 7 e 11 do Termo de Referência. 

5.4.1. No caso de coffee break, independente do número de participantes, o FORNECEDOR deverá 
estar com tudo organizado, montado e servido 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para 
a realização do evento, devendo a sua equipe estar uniformizada e preparada para a realização 
deste, conforme item 7 do Termo de Referência.  

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO E DO ACEITE 

6.1.  A responsabilidade pelo recebimento e conferência dos alimentos, das bebidas e dos 
equipamentos associados ficará a cargo de servidor do TJMMG, designado pela Assessoria de 
Comunicação (Ascom), para efeito de verificação da conformidade do serviço prestado com o 
solicitado, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência.  
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6.1.1. O servidor mencionado no item 6.1, além de proceder ao controle de quantidade e 
qualidade dos produtos entregues e à análise dos produtos fornecidos, terá, também, o encargo 
de posterior avaliação de desempenho do serviço prestado e do atesto da Nota Fiscal. 

6.2. A cada evento o FORNECEDOR emitirá a respectiva Nota Fiscal, que corresponderá ao valor do 
objeto entregue. 

6.2.1. O FORNECEDOR deverá emitir a Nota Fiscal em inteira conformidade com as exigências 
legais e deverá, por meio do Setor de Protocolo do TJMMG, enviá-la ao Fiscal do Contrato, o qual, 
após o aceite do servidor designado, conforme item 6.1.1, irá encaminhá-la à Gerência 
Administrativa. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

7.1. DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL 

7.1.1. Encaminhar ao FORNECEDOR, por escrito, por meio da “Autorização de Fornecimento”, 
informações sobre o evento, detalhando o serviço desejado, quando for solicitado a este a 
prestação de serviço de buffet, para fornecimento de coquetel ou coquetel à moda mineira, ou de 
organização e fornecimento de coffee break.  
7.1.2. Informar ao FORNECEDOR a data, o horário e o local da realização do evento juntamente 
com o seu endereço, para a entrega de todo o material a ser utilizado neste, conforme item 8 do 
Termo de Referência.  
7.1.3. Informar ao FORNECEDOR, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, o número 
definitivo de participantes para cada evento.  
7.1.4. Informar ao FORNECEDOR, por escrito, o cancelamento do evento, a mudança da data, o 
horário de início e o cardápio a ser servido com uma antecedência mínima de 05 (cinco) dias, no 
caso de coquetel, coquetel à moda mineira e coffee break, quando este último ultrapassar 90 
(noventa) pessoas, e de 24 (vinte e quatro) horas, no caso de coffee break para até 90 (noventa) 
pessoas.  
7.1.5. Receber os alimentos, as bebidas, os materiais e os equipamentos providos pelo 
FORNECEDOR, a serem servidos e utilizados no evento, para efeito de verificação da conformidade 
do serviço prestado com o que foi solicitado por meio da Autorização de Fornecimento, de acordo 
com o item 7 do Termo de Referência.  
7.1.6. Indicar ao FORNECEDOR o espaço físico no qual será realizado o evento, para instalação 
dos funcionários e seus equipamentos, para a prestação dos serviços.  
7.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes aos eventos, que venham a ser 
solicitados pelo FORNECEDOR.  
7.1.8. Permitir o acesso dos empregados do FORNECEDOR às dependências do TRIBUNAL para a 
execução dos serviços referentes ao objeto do contrato, quando se fizer necessário, desde que 
estejam identificados com o crachá da empresa.  
7.1.9. Designar gestor e fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução contratual e avaliar o 
andamento dos serviços do FORNECEDOR, por intermédio da Ascom ou servidores designados por 
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ela, que deverão anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à referida 
execução, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos 
detectados e comunicarem, antes de expirada a vigência contratual, as irregularidades apuradas 
aos superiores e aos órgãos competentes, caso as decisões e medidas corretivas ou sancionatórias 
a serem adotadas se situem fora dos seus âmbitos de competência, conforme item 12 do Termo 
de Referência.  
7.1.10. Efetuar o pagamento dos valores devidos, no prazo e nas condições pactuadas nesta Ata.   
7.1.11. Comunicar ao FORNECEDOR, por escrito, a respeito de supressão ou de acréscimo 
contratual, encaminhando o respectivo Termo Aditivo para ser assinado, conforme item 9 do 
Termo de Referência. 
7.1.12. Decidir sobre eventuais alterações no Contrato, nos limites permitidos por lei, para melhor 
adequação de seu objeto.  
7.1.13. Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 
materiais.  
 
7.2. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

7.2.1. Fornecer, transportar e entregar, no município de Belo Horizonte, na data, no horário e no 
local de realização do evento, mediante Autorização de Fornecimento do TRIBUNAL, os alimentos 
e as bebidas que serão servidos no evento e todos os materiais e utensílios necessários à 
prestação de serviços de buffet (coquetéis) e coffee breaks, em  quantidade adequada ao número 
de participantes do evento, juntamente com a respectiva Nota de Fornecimento,  de acordo com 
os itens 7 e 8 e Anexos I e II do Termo de Referência, e em conformidade com as especificações 
constantes do Termo de Referência.  
7.2.2. Fornecer, transportar e entregar os produtos frescos, dentro dos padrões de higiene, 
acondicionados em embalagens apropriadas, atendendo às normas da Vigilância Sanitária, tanto 
quanto à fabricação, transporte, qualidade dos produtos, temperatura na entrega etc., de forma 
que cheguem ao destino em perfeitas condições de consumo, estando os itens servidos dentro da 
data de validade para consumo e com rígido controle sobre a procedência, respeitando as normas 
da ANVISA.  
7.2.3. Providenciar a substituição, no prazo máximo de 01 (uma) hora, contado da comunicação 
do TRIBUNAL, de todo o lote do produto fornecido, se verificada a sua impropriedade para o 
consumo, mesmo estando no prazo de validade, e providenciar a imediata reparação de eventuais 
desconformidades na prestação dos serviços ou no fornecimento dos materiais e equipamentos, 
no caso de coquetel, coquetel à moda mineira e coffee breaks, com a antecedência necessária 
para que não haja prejuízo à realização do evento, mesmo que para isso outra solução não 
prevista tenha que ser apresentada, para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o 
TRIBUNAL, conforme Anexos I e II do Termo de Referência.  
7.2.4. Transportar, por sua conta e risco, os produtos objeto do Termo de Referência, ficando sob 
sua responsabilidade quaisquer acidentes no trajeto do transporte. As despesas com seguros, 
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transportes, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas 
na entrega dos produtos e dos equipamentos correrão por conta do FORNECEDOR.  
7.2.5. Deverá haver um responsável por parte da contratada, desde a entrega dos produtos e dos 
materiais a serem utilizados no evento até o encerramento deste, para fazer o recebimento e 
coordenar os trabalhos, conforme item 8 Termo de Referência. 
7.2.6. Disponibilizar coordenador, maitre, garçons, cozinheiros, copeiros e cumins, no caso de 
coquetel e coquetel à moda mineira, independente do número de participantes, devidamente 
uniformizados, com sapatos fechados, asseados e com cabelos curtos ou presos. A equipe deverá 
ter 01 (um) garçom para cada 15 (quinze) participantes, no caso de coquetel e coquetel à moda 
mineira.  
7.2.7.  Disponibilizar maitre, garçons, cozinheiros, copeiros e cumim, no caso de coffee break, 
acima de 90 (noventa) pessoas, devidamente uniformizados, com sapatos fechados, asseados e 
com cabelos curtos ou presos. A equipe deverá ter 01 (um) garçom para cada 20 (vinte) 
participantes.  
7.2.8.  Disponibilizar garçons, cozinheiro, copeiro e cumim, no caso de coffee break para até 90 
(noventa) pessoas, devidamente uniformizados, com sapatos fechados, asseados e com cabelos 
curtos ou presos. A equipe deverá ter 01 (um) garçom para cada 20 (vinte) participantes.  
7.2.9.  Disponibilizar pessoal especializado e uniformizado, independente do número de 
participantes, para organização, montagem, manutenção e desmontagem de coffee breaks.  
7.2.10.  Montar a mesa de café, no caso de coquetel e coquetel à moda mineira, independente do 
número de pessoas, devendo as xícaras e os pires serem em louça branca e as colherezinhas em 
inox, conforme Anexo II do Termo de Referência.  
7.2.11.  Montar a mesa de doces, no caso de coquetel e coquetel à moda mineira, independente 
do número de pessoas, conforme Anexo II do Termo de Referência.  
7.2.12. Montar a mesa de cafeteria mineira, no caso de coquetel à moda mineira, independente 
do número de pessoas, devendo as xícaras e os pires serem em louça branca e as colherezinhas 
em inox, conforme Anexo II do Termo de Referência.  
7.2.13. Montar a mesa de coffee break, com toalha em gorgorão (cor a ser escolhida pelo 
TRIBUNAL), devendo as xícaras e os pires serem em louça branca e as colherezinhas em inox, 
independente do número de participantes, conforme Anexo II do Termo de Referência.  
7.2.14. Estar com tudo providenciado e organizado, para iniciar a prestação do serviço contratado, 
com 01 (uma) hora de antecedência ao horário de início do evento, no caso de coquetel e 
coquetel à moda mineira, devendo a sua equipe estar uniformizada e preparada para a realização 
do evento, conforme item 7 do Termo de Referência.  
7.2.15. Estar com tudo organizado, montado e servido 30 (trinta) minutos antes do horário 
previsto para o início do evento, no caso de coffee break, devendo a sua equipe estar 
uniformizada e preparada para a realização do evento. 
7.2.16. Fritar e assar os salgados e petiscos no local do evento, independente do número de 
participantes, com equipes e materiais próprios, no caso de coquetel, coquetel à moda mineira e 
coffee break. 
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7.2.17. Servir os salgados e petiscos em bandejas e réchauds em inox, acompanhados de 
guardanapos brancos de papel, no caso de coquetel e coquetel à moda mineira.  
7.2.18. Preparar, no caso de coquetel, os petit gourmets e os pratos quentes, no local onde serão 
servidos, com equipe e materiais próprios.  
7.2.19. Preparar, no caso de coquetel à moda mineira, os caldos, no local onde serão servidos, com 
equipe e materiais próprios.  
7.2.20. Montar, no caso de coquetel, os petit gourmets e os pratos quentes com padronização 
(todos os pratos iguais).  
7.2.21. Servir à inglesa, no caso de coquetel, primeiramente, o petit gourmet e depois o prato 
quente. Ainda, no coquetel, os copos e as taças deverão ser em vidro fino ou cristal, incolor e liso, 
sem ornamentos excessivos; os pratos de louça branca; e os talheres em inox.  
7.2.22. Prestar os serviços obedecendo às quantidades e especificações requisitadas, e, ainda, 
efetuar as reposições que se fizerem necessárias para o bom atendimento.  
7.2.23. Cumprir fielmente as obrigações assumidas, executando-as sob sua inteira 
responsabilidade.  
7.2.24. Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 
recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, e de acordo com o padrão do 
evento a ser realizado.  
7.2.25. Apresentar ao TRIBUNAL, para aprovação, planilha detalhando os cálculos com os 
quantitativos, os cardápios que serão servidos e os utensílios que serão disponibilizados para cada 
evento.  
7.2.26. Emitir documento (nota de fornecimento) que conste, em papel timbrado da empresa e 
assinatura do responsável, para cada serviço executado, a discriminação dos produtos fornecidos, 
que conterá assinatura do servidor do TRIBUNAL que o receber, atestando que o produto foi 
entregue como requisitado, conforme item 8 do Termo de Referência.  
7.2.27. Responsabilizar-se, após a realização de cada evento, pela manutenção, conservação e 
limpeza da copa e locais onde o serviço foi realizado, prezando pela conservação do patrimônio 
disponibilizado pelo TRIBUNAL.  
7.2.28. Recolher o lixo e os utensílios utilizados logo após o evento. 
7.2.29. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno do TRIBUNAL, inclusive acesso às 
suas dependências. 
7.2.30. Comunicar à Administração do TRIBUNAL qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados.  
7.2.31. Entregar cópia do alvará de funcionamento sempre que o mesmo for renovado.  
7.2.32. Responsabilizar-se, em conformidade com as especificações constantes do Termo de 
Referência, por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto do 
Contrato, devendo estar incluídas nos preços propostos todas as despesas com materiais, 
alimentação, bebidas, equipamentos, mão-de-obra, embalagens, custos diretos e indiretos e 
demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços.  
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7.2.33. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de 
trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito 
trabalhista, previdenciário, social e securitário.  
7.2.34. Arcar com todas as despesas pertinentes ao fornecimento ora contratado, tais como 
tributos, taxas, tarifas, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
do contrato, exceto ECAD.  
7.2.35. Realizar com seus próprios recursos ou, quando necessário, mediante a contratação de 
terceiros, todos os fornecimentos e serviços relacionados com o objeto deste edital, de acordo 
com as especificações constantes do Termo de Referência.  
7.2.36. Comprovar, quando solicitado, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução 
dos serviços prestados, bem como encargos decorrentes de obrigações trabalhistas, 
previdenciários e fiscais.  
7.2.37. Manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de regularidade fiscal e 
de qualificação exigidas e apresentadas na fase de habilitação do processo licitatório e/ou 
assinatura do Contrato, inclusive as relativas à regularidade para com o INSS e o FGTS, 
apresentando à Gerência Administrativa do TRIBUNAL as certidões referentes às condições 
supramencionadas, sempre que tiverem suas validades vencidas e quando solicitadas.  
7.2.38. Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos 
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado.  
7.2.39. Responder, integralmente, perante o TRIBUNAL e terceiros, pelos prejuízos e danos 
causados, pela sua demora, omissão, culpa, dolo ou erro decorrentes da execução do contrato, 
não reduzindo ou excluindo a responsabilidade o mero fato da execução ser fiscalizada ou 
acompanhada por parte do TRIBUNAL. 
7.2.40. Indenizar terceiros e/ou o TRIBUNAL, mesmo em caso de ausência ou omissão de 
fiscalização de sua parte, por todo e qualquer dano decorrente, direta e indiretamente, da 
execução do contrato, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos, devendo o 
FORNECEDOR adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 
autoridades competentes e às disposições legais vigentes. 
7.2.41. Exigir dos contratados, em casos de contratação de terceiros para execução parcial de 
serviços estipulados neste instrumento, no que couberem, as mesmas condições estabelecidas 
neste instrumento.  
7.2.42. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e 
prepostos, quando nas dependências do TRIBUNAL, ou em qualquer outro local onde estejam 
prestando os serviços, devendo adotar as providências legais.  
7.2.43. Obter licenças junto às repartições competentes, necessárias à prestação dos serviços, 
objeto deste contrato, respondendo pelas consequências que a falta ou omissão das mesmas 
acarretarem.  
7.2.44. Cumprir fielmente as exigências do Contrato, de modo que os serviços sejam prestados de 
acordo com o Termo de Referência, ressalvado ao TRIBUNAL o direito de, a qualquer tempo, 
sempre que julgar necessário, encaminhar amostras de alimentos providos pelo FORNECEDOR 
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para análise da Vigilância Sanitária ou laboratório particular, constituindo as despesas encargo 
exclusivo do FORNECEDOR.  
7.2.45. Realizar os serviços somente se solicitados pelo gestor do contrato ou por quem por ele 
designado, sendo vedado o atendimento direto a quaisquer outros não autorizados.  
7.2.46. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.  
7.2.47. Realizar, sempre que necessário,  reuniões de trabalho com o TRIBUNAL, para tratarem de 
detalhes relativos à realização dos eventos.  
7.2.48. Submeter à apreciação do TRIBUNAL, para análise e deliberação, qualquer alteração que se 
fizer necessária nas cláusulas e condições do Contrato.  
7.2.49. Informar, no corpo da nota fiscal, seus dados bancários, a fim de possibilitar à Diretoria 
Executiva de Finanças do TRIBUNAL a realização dos depósitos pertinentes, conforme Cláusula 
oitava desta Ata.  
7.2.50. Emitir Nota Fiscal de venda para produtos alimentícios e bebidas separadamente da Nota 
Fiscal de serviços, nos termos da Lei nº 116/2003. 
7.2.51. Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência.  
7.2.52. Comunicar imediatamente ao TRIBUNAL qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outras, julgáveis necessárias para recebimento de correspondência. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

8.1. O TRIBUNAL pagará aos fornecedores o valor unitário registrado por item multiplicado pela 
quantidade de pessoas solicitada, que constará da Autorização de Fornecimento e da Nota de 
Empenho. 
8.2. As despesas serão pagas pela Diretoria Executiva de Finanças do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de Minas Gerais ou em estabelecimento bancário, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da documentação fiscal devidamente conferida e atestada pelo 
TRIBUNAL, acompanhada das certidões de débito junto ao INSS, FGTS, Justiça do Trabalho e 
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (válidas e 
regulares). 

8.2.1. Para facilidade de pagamento, solicita-se a indicação do número da conta bancária, nome 
do banco e agência no documento fiscal. 

8.3. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será 
contado a partir da regularização dos mesmos. 

8.4. No preço unitário estão incluídos todos os impostos, taxas e encargos sociais, além das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, e das despesas com transportes, as 
quais correrão por conta dos fornecedores. 
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8.5. Para cada Autorização de Fornecimento, o FORNECEDOR deverá emitir uma única nota fiscal, 
com CNPJ idêntico ao apresentado para fins de habilitação e, consequentemente, o lançado nesta 
Ata. 

8.6. O TRIBUNAL se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos do 
fornecedor, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros. 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

9.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 
art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.2. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
alteração daqueles existentes no mercado, cabendo à Gerência Administrativa do Tribunal 
convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor. 

9.2.1. Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, a Gerência 
Administrativa negociará a redução do preço e sua adequação ao praticado pelo mercado, 
liberando o fornecedor do compromisso assumido, se frustrada a negociação. 

9.3. Se o preço de mercado tornar-se superior ao registrado, o fornecedor, antes da emissão de 
Autorização de Fornecimento, poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro, devendo 
anexar ao requerimento comprovantes tais como notas fiscais de aquisição de matérias-primas e 
lista de preços de fabricantes, de que não é possível cumprir as exigências da Ata de Registro de 
preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

10.1. A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno 
direito nas seguintes situações: 

10.1.1.  Pelo TRIBUNAL: 

a) quando o FORNECEDOR não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços; 

b) quando o FORNECEDOR não assinar a Autorização de Fornecimento no prazo estabelecido;  
c) quando o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente deste 

Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei federal 
nº 8.666/93; 

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior aos praticados no mercado; 

e) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pelo TRIBUNAL. 
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10.1.2. Pelo FORNECEDOR: 

a) mediante solicitação por escrito, antes do pedido de fornecimento, comprovando estar 
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços; 

b) mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrentes de caso 
fortuito ou força maior. 

10.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o FORNECEDOR será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao procedimento administrativo 
da presente Ata. 

10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR, a comunicação 
será feita por publicação no caderno II do Jornal “Minas Gerais”, por duas vezes consecutivas, 
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

10.4. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento dos preços registrados deverá ocorrer 
com antecedência de 30 (trinta) dias e poderá não ser aceita pelo TRIBUNAL, facultando-se a este 
a aplicação das sanções previstas nesta Ata. 

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento dos itens. 

10.6. Ocorrendo rescisão contratual na forma do inciso I do art. 79 da Lei federal nº 8.666/93, o 
TRIBUNAL adotará as medidas ordenadas pelo art. 80 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11. A recusa do FORNECEDOR em entregar os materiais, dentro do prazo estabelecido no Termo 
de Referência, caracterizará o descumprimento da obrigação. 

11.1. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento, garantida a ampla defesa, o FORNECEDOR 
ficará sujeito às seguintes sanções: 

11.1.1. advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

11.1.2. multa; 

11.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública, nos termos dos arts. 24, 25 e 26 do Decreto Estadual nº 44.431/2006 e 
suas posteriores alterações;  

11.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e não for procedido ao ressarcimento 
dos prejuízos decorrentes da inadimplência do FORNECEDOR. 

11.2. Fica estabelecido o seguinte percentual de multa: 
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a) 20% (vinte por cento) sobre o valor total que consta da “Autorização de Fornecimento”, para o 
fornecimento não realizado. 

11.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas 
nesta cláusula, de acordo com a gravidade da infração, observada a ampla defesa, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

11.4. O TRIBUNAL fica desde já autorizado, em caráter irrevogável, a efetuar, do pagamento 
devido ao FORNECEDOR, a dedução dos valores correspondentes à multa, 
independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

11.5. Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) se recusar(em) a cumprir os compromissos previstos 
neste instrumento, ou a existência de irregularidade no cumprimento de suas obrigações, o 
TRIBUNAL reserva-se o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem da 
classificação, ou revogar a licitação, independentemente das sanções administrativas 
previstas no edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 
de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços. 
12.2. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá utilizar a Ata de 
Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste interesse e mediante prévia 
autorização do TRIBUNAL, através da Gerência Administrativa. 
12.3. Caberá ao(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos 
interessados, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
12.4. As aquisições adicionais de que trata o subitem 12.2 não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
12.5. Caberá ao órgão que se utilizar da Ata verificar a vantagem econômica da adesão a este 
Registro de Preço. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, preterido qualquer outro, para dirimir 
dúvidas ou litígios eventualmente emergentes em decorrência desta Ata. 
 
E por estarem assim ajustadas, as partes assinam a presente Ata. 

 
Belo Horizonte, .................... de 2015. 
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PELO TRIBUNAL:  
 

          Juiz Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos 
                          Presidente do TJM/MG 

 
 

José Anísio Moura 
Assessor Jurídico do TJMMG 

 
PELO(s) FORNECEDOR(es): 

 
 

(LOTE 01 – ITEM 1): ___________________________  
                                          Empresa ............ 
                                     Representante Legal da Empresa..... 

 
 
(LOTE 01 – ITEM 2): ___________________________  
                                          Empresa ............ 
                                     Representante Legal da Empresa..... 

 
 
(LOTE 02 – ITEM 1): ____________________________  
                                          Empresa ............ 
                                     Representante Legal da Empresa..... 

 
 
(LOTE 02 – ITEM 2): _____________________________  
                                         Empresa ............ 
                                     Representante Legal da Empresa..... 

 
 
 
TESTEMUNHAS:  

___________________  
 
___________________ 
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ANEXO ÚNICO da Ata de Registro de Preços  

(A que se refere a  Cláusula Segunda da Ata de Registro de Preços nº ..../2015 – Anexo VIII do Edital) 
 

REGISTRO DE FORNECEDORES, QUANTITATIVOS E PREÇOS 
 

Os preços das 3 (três) primeiras empresas classificadas por item e as especificações registradas na presente 
Ata encontram-se indicados abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório. 
 
 

LOTE 01 – ITEM 1 

1ª CLASSIFICADA 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

TEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

1 

Coquetel 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

120 a 500        
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LOTE 01 – ITEM 1 

2ª CLASSIFICADA 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

TEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

1 

Coquetel 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

120 a 500        
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LOTE 01 – ITEM 1 

3ª CLASSIFICADA 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

TEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

1 

Coquetel 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

120 a 500        
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LOTE 01 – ITEM 2 

1ª CLASSIFICADA 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

TEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

2 

Coquetel à 

Mineira 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

120 a 500        
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LOTE 01 – ITEM 2 

2ª CLASSIFICADA 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

TEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

2 

Coquetel à 

Mineira 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

120 a 500        
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LOTE 01 – ITEM 2 

3ª CLASSIFICADA 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

TEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

2 

Coquetel à 

Mineira 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

120 a 500        
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LOTE 02 – ITEM 1 

1ª CLASSIFICADA 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

TEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

1 

Coffee 

break 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

10 a 90        
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LOTE 02 – ITEM 1 

2ª CLASSIFICADA 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

TEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

1 

Coffee 

break 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

10 a 90        
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LOTE 02 – ITEM 1 

3ª CLASSIFICADA 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

TEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

1 

Coffee 

break 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

10 a 90        
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LOTE 02 – ITEM 2 

1ª CLASSIFICADA 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

TEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

2 

Coffee 

break 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

91 a 200        
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LOTE 02 – ITEM 2 

2ª CLASSIFICADA 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

TEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

2 

Coffee 

break 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

91 a 200        
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LOTE 02 – ITEM 2 

3ª CLASSIFICADA 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do responsável p/assinatura da Ata de Registro 
de Preços 

 

Identidade do Signatário  

Nacionalidade do Signatário  

CPF do Signatário  

TEM ESPECIFICAÇÃO 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
PESSOAS 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
PRODUTOS E 

BEBIDAS  

Por evento 

Para 01 pessoa 

 

(COM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS por 

evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(SEM ICMS) 

Valor dos 
SERVIÇOS 

por evento 

Para 01 
pessoa 

 
 

(COM ICMS) 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(SEM ICMS) 

 

VALOR 
TOTAL  

 POR PESSOA 
 

(Para 01 
evento) 

 
Produtos/ 
Bebidas + 
Serviços 

 
(COM ICMS) 

 

2 

Coffee 

break 
Descrição/ 

Especificação 

do serviço 

conforme 

Termo de 

Referência – 

ANEXO I do 

Edital de 

Licitação 

91 a 200 
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ANEXO IX 

 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (Modelo) 
 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº ......./2015 
Processo Licitatório nº 06/2015  
Pregão Presencial nº 06/2015 
Ata de Registro de Preços nº ......./2015 
Fornecedor:         CNPJ: 
Endereço: 
 
1. Objeto: Fornecimento de serviços de buffet,  conforme detalhado abaixo: 
 

Tipo de Evento/Tipo de Prestação de Serviço: (Coquetel, Coquetel à Mineira ou Coffee Break, 
conforme Anexos I e II do Termo de Referência) 
 

Dados do Evento: 

Data do evento: 

Horário de início: 

Previsão de duração: 

Local de realização: 

Número estimado de participantes: 

Cardápio a ser servido: 

Características do Evento 
(Serviços que deverão ser fornecidos, conforme itens 8 e 11 do Termo de Referência) 
 
Profissionais a serem disponibilizados: (conforme itens 8 e 11 do Termo de Referência) 
 

Servidor do TRIBUNAL: (responsável pelo acompanhamento dos trabalhos) 
 
Custo do Evento:  

 

LOTE_____ - ITEM_____ 

Tipo de Evento/Prestação de Serviço 

 
Quantidade 
 de pessoas 

 

Valor total 
 por pessoa 

Valor total da 
despesa (R$) 

(Coquetel, Coquetel à Mineira ou Coffee 
break) 
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1.1. Prazo de entrega: (conforme item 8 do Termo de Referência) 

1.2. Pagamento: o valor de R$..........(...), referente ao pagamento pelo fornecimento dos 
produtos/serviços discriminados, será depositado na conta do fornecedor no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da documentação fiscal devidamente 
conferida e atestada pelo TRIBUNAL, acompanhada das certidões de débito junto ao INSS, 
FGTS, Justiça do Trabalho e Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União (válidas e regulares). 

2. Os direitos e responsabilidades das partes, as sanções cabíveis e as hipóteses de rescisão são os 
constantes do Edital de Licitação relativo ao procedimento Nº 06/2015 – Pregão Presencial Nº 
06/2015. 

3. A despesa decorrente da aquisição constante desta “Autorização de Fornecimento” correrá à 
conta da dotação orçamentária de ............. 

 
Belo Horizonte, ____de_______________de 2015. 

 
 

Juiz Cel. PM Sócrates Edgard dos Anjos 
Presidente do TJM/MG 

 
 

 

 
FORNECEDOR: __________________________________________ 

                                        Empresa ........................................................ 
                                  Representante Legal da Empresa .................. 


