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TERMO DE REFERÊNCIA 001/2019-CINFRA/BARRA DO GARÇAS

           
1. DO OBJETO:

1.1. Contratação, de empresa jurídica especializada para prestação de serviços contínuo de fornecimento de almoço, lanche e jantar para atender as sessões do Tribunal de Júri da Comarca de Barra do Garças, bem como coffee-break para atender outros eventos institucionais realizados pela Comarca, devendo ser observadas as condições e especificidades constantes deste Termo de Referência. 

2. Finalidade:

2.1. Esta contratação tem por finalidade atender a necessidades da Comarca de Barra do Garças do Estado de Mato Grosso, no que tange ao fornecimento de almoço, lanche e jantar para os participantes das sessões do Tribunal de Júri, compreendendo servidores, réu(s), magistrado, membro do ministério público, defensoria e ainda outros eventos institucionais que tenham objetivo a prestação jurisdicional.

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1. O Fórum da Comarca de Barra do Garças, na consecução de suas missões institucionais, promove no decorrer do ano sessões do julgamento do Tribunal de Júri bem assim outros encontros ligados a finalidade da prestação jurisdicional tais como treinamentos e encontros de servidores com a finalidade de troca de experiência para melhor desenvolver os serviços na prestação jurisdicional;


3.2. Realizam várias atividades e eventos, para atender as ações ligadas a prestações jurisdicionais compreendendo campanhas e movimentos direcionados aos jurisdicionados, servidores, autoridades dentre outros que propiciem a difusão das atividades judiciárias e ainda situações extraordinárias da Comarca;

3.3. Nesta contratação o critério de licitação é por lote único, faz necessário que a proposta dos licitantes englobe toda a execução do objeto, mesmo que nesta se incluam concomitantemente aquisição de materiais, obras e prestação de serviços, atividades de natureza distinta e que poderiam ser prestadas por diversas empresas, que não é o caso em tela; 

3.3.1. No geral a licitação por lote único é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade do serviço, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador;

3.3.2. As vantagens seriam o maior nível de controle pela Administração/Fiscal na execução dos serviços, a maior interação entre as diferentes fases da execução do serviço, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução e fiscalização dos serviços contratados em uma só pessoa e a garantia dos resultados esperados, além da economia de escala com consequente redução de preços a serem pagos pela Administração;

3.4 Justifico ainda que a sessões do Tribunal Júri obedecem às normas contidas no COJE – Código de Organização judiciária, especificamente em seu Art. 42, em que preconiza sessões ordinárias durante todo ano;
 
      3.4.1. Assim, a necessidade de se contratar os serviços de fornecimento de almoço, lanche e jantar, devendo estar incluso na prestação de serviços garçom, utensílios para acondicionamento das comidas, mesas de Buffet, pois tais serviços não fazem parte do rol de atividades da Comarca;

3.4.2. Para cada evento é estimado, aproximadamente,20 (vinte) pessoas: magistrados, gestor, servidores, assessores, promotores, advogados, réu, jurados, testemunhas, oficial de justiça, agente penitenciários e policial militar requisitado;

      3.5. Por isso que faz necessário à contratação de serviços especializados de organização, coordenação e acompanhamento de no fornecimento de materiais e serviços, uma vez que, dentre o rol de atividades inerentes à atuação da Comarca de Barra do Garças não se inclui a promoção direta de qualquer tipo de serviços evento;
 
      3.6. Ademais, a Diretoria do Fórum da Comarca não possuir quantitativo de servidores e aparatos necessários para atender às demandas corriqueira de sessões do Tribunal do Júri e eventos institucionais dessa natureza;

      3.6.1. Além do mais, a organização de serviços dessa natureza para pessoas que não possuem estrutura torna-se complexa, pois exige qualidade e padronização, independentemente do local da execução dos serviços, a fim de que a imagem da instituição seja fortalecida por meio do perfil de seus eventos, com a harmonização dos princípios da finalidade, da conveniência, da razoabilidade, da eficiência e da economicidade;

       4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS, DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS E MATERIAIS:

        4.1. Descrição e quantidades anuais estimadas dos serviços a serem prestados, sendo o detalhamento dos cardápios constam no item 01 e 02 deste termo:


LOTE ÚNICO
SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS PARA O ATENDIMENTO DAS CESSIDADES DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
ITEM
ESPECIFICAÇÃOES
QTDE ESTIMADA DE PESSOAS Ano
VALOR POR  PESSOAS
Total da Contratação

Código do APLIC
1
Almoço e jantar com no mínimo dois tipos de carnes, variedade de saladas e legumes refrigerante convencional

1080




R$ 25,67




R$ 27.723,60
417730-4
Serviço de alimentação – contempla almoço e jantar 
2
Lanche: Salgados variados(fritos, assados, folheados) sanduiche natural, torta quente e/ou fria, torta doce, salada de frutas, frutas, frios, etc.,
Sucos variados, refrigerantes convencionais

540






R$ 18,14






R$ 9.795,60
274867-3
Serviço de alimentação – fornecimento de lanche tipo salgados, TIPO ALGADOS, mini sanduiches e refringentes 
TOTAL = R$ 37.519,20 (trinta e sete mil, quinhentos e dezenove reais e vinte centavos)
Nota Explicativa: O peso ideal para cada salgado de 25 a 35g.

5. ITEM I - LOTE ÚNICO – ALMOÇO/JANTAR:

5.1. Almoço e/ou jantar executivo com serviço completo de buffet, para atender as sessões do Tribunal do Júri e outros eventos institucionais da Comarca de Barra do Garças;

5.2. Pratos frios (rol exemplificativo e não taxativo);

	Quibe com coalhada 

Berinjela defumada 
Almondega de frango ao molho de abacaxi 
Mini torta de queijo com molho de gorgonzola
Mini batatinhas assadas com sal grosso e alecrim ao molho de maracujá
Bolinho de milho c/ linguiça calabresa
Vinagrete da terra e coentro
Crepes recheados 
Queijo muçarela cortado em cubos 
Com tomate cereja 
Mini rúculas ao molho pesto
Mini pão de batata com carne marinada e legumes em saquinhos de papel
Mini cuscuz de recheios diversos c/ palmito
Torrada de espinafre com creme de cebola e queijo
Mini quiche lorraine 
Mini quiche de palmito
Mini quiche de alho poró 
Tacinhas de carne seca com creme de abóbora 
Pastelzinho assado de ricota com orégano 
Pastelzinho assado com creme de frango 
Crepe de carne bovina de primeira ao pesto de salsinha 


5.3. Pratos quentes (rol exemplificativo e não taxativo):
 
	Peito de frango com molho de laranja ou com molho de amora ou com lentilha 
	Frango xadrez com legumes crocantes 

Arroz a grega 
Farofinha crocante 
Carne bovina de primeira ao vinagrete 
Quadradinhos de massa phylo com recheios diversos 

5.4. Bebidas: 

	Água mineral refrigerante diet e convencional 

Gelo cubo 
Chá preto com limão 
Suco de abacaxi com hortelã e/ou suco de laranja; 

6. Equipamentos de apoio e logística: 

6.1. Material completo a serem utilizados na apresentação dos produtos quando de sua utilização toalhas; 
a) Pratos
b) Talheres 
c) Travessas (inox ou vidro) 
d) Jarras 
e) Taças e copos para o serviço de bebidas
f) Mesas 
g) Tampos de mesa e toalhas para os aparadores 
h) Guardanapos descartáveis finos (linha clássica) para os serviços 
i) Baldes de gelo de inox 
j) Bandejas de inox 
k) rechauds em inox 
l) mesa com tampo de madeira para 6 a 8 pessoas 
m) toalhas redondas 
n) cadeiras de ferro ou madeira e outros materiais que se o) o) fizerem necessário 

7. Serviço de apoio: 

7.1. Serviço de apoio de pessoas com a finalidade de preparo das mesas retiradas e reposição dos produtos contratados.

7.2. Os Cardápios acima mencionados são considerados exemplificativos, podendo o Fiscal do Contrato solicitar outros, que atendam as normas de salubridade e padrão de qualidade, inerentes aos serviços contratados. 

7.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado, sendo que a qualidade será constantemente avaliada/analisada pela Administração.
 
8 – ITEM II – LOTE ÚNICO – COFFEE BREAK: 

8.1. Salgados quentes (rol exemplificativo e não taxativo): 

	Bolo de queijo

Pão de queijo 
Pastel com diversos recheios 
Salgados feitos com massa folhada e diversos recheios
Espetinho de frango 
Peito de peru com ameixa 
Crepes variados 
Mini kafta 
Esfira 
Quibe (cru, frito ou assado) 
Tulipa de frango 
Mini quiches 
Almofadinha de presunto e queijo 
	dedal de calabresa e tomate seco 
Bolinha de queijo 
Empada com recheios variados 
Risoles variados 
Croquete de frango 
Croquete suíço 
Croquete de milho e aletria 
Pão italiano/presunto e muçarela 
Peito de frango empanado 
Baianinha 
Pastel de forno com recheio de frango com catupiry
Saltenha de frango 
Brioches com recheios variados 
Pão de batata com recheio de catupiry 
Porções de carne bovina de primeira com bacon
Porções de filé de pintado com molho tártaro 
Porções de carne suína (lombo) e outros 
	 Chocolate em pó 
	 Leite sem lactose 
	 Presunto 
	 Queijo (muçarela e/ou minas) 
	 Mel 
	 Granola 
	 Iogurte (natural e/ou saborizado)
 Manteiga 
	 Coalhada 

8.2. Salgados e sanduíches frios (rol exemplificativo e não taxativo):

Patê com torrada barquete variado  
	Mini pão francês com presunto 
	Queijo moçare-la 
	Tomate e alface 
	Lanche frio de frango com catupiry 
	Sanduíche americano 
	Sanduíche prensado 
	Bauru 
	Misto quente 
	Pãozinho de ervas com marinada de carne de sol 
	Pãozinho de batata ou milho ou centeio ou leite recheado sanduíches light 
	Sanduíche com recheio de presunto magro 
	Peito de frango defumado
	Salames 
	Presunto de peru e queijos diversos 

8.3. Tortas quentes, frias e saladas (rol exemplificativo e não taxativo): 

	Torta folhada 
	Empadões 
	Torta americana 
	Torta com recheio variado 
	Quibe cru ou assado 
	Coalhada seca 
	Lagarto marinado 
	Mousses salgadas 
	Cuscuz paulista 
	Salada portuguesa diversa 
	Salada agridoce 
	Salada mosaica 
	Salada tropical 
	Salada verão 
	Salada caprese especial 
	Outros 


8.4. Bolos, doces, queijos e frutas (rol exemplificativo e não taxativo):
 
	Bolos de cenoura com cobertura de chocolate 
	Bolo de chocolate 
	Bolo de laranja
	Bolo de arroz
	Bolo de milho verde 
	Fatias de maçã e canela 
	Torta húngara 
	Torta de limão 
	Pavê
	 Pudim 
	Surpresa de banana
	Mousse de chocolate 
	Maracujá 
	Uva 
	Tangerina 
	Limão 
	Abacaxi 
	Gelado de abacaxi 
	Romeu e Julieta (queijo branco com goiabada) 
	Salada de frutas 
	Doces em compota diversos 
	Sorvete diet e normal 
	Castanhas 
	Queijo frescal light e normal  


8.5. Sucos naturais (rol exemplificativo e não taxativo): 

	Suco natural de laranja 
	Abacaxi com hortelã 
	Acerola 
	Goiaba 
	Melancia 
	Manga 
	Caju 
	Carambola 
	Água de coco com uva verde e sucos de embalagem tetra Pack de boa qualidade 


8.6. Refrigerantes (rol exemplificativo e não taxativo): diet, light e comum:

9. OUTRAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/CONTRATADO:

9.1. Além das especificações constantes do Anexo Único deste Termo, a empresa a ser contratada deverá observar o que se segue;

9.2. Parâmetros obrigatórios para as preparações dos itens 1 e 2; 

9.3. Manter o padrão de qualidade e de atendimento pessoal, desde o primeiro até o último dia de vigência do Contrato, bem como todas as condições de higiene e validade dos alimentos, exigidas na licitação. 

9.4. A contratada autoriza os representantes da contratante a vistoriar os locais onde serão preparados e prestados os serviços.


10. Forma de Preparo:

10.1. O gelo a ser adicionado às bebidas deverá ser preparado com a utilização de água própria para consumo (filtrada ou mineral); 
10.2. Deverão valorizar as ervas aromáticas e as especiarias naturais, quando for o caso, para o preparo e/ ou finalização dos salgados, em detrimento aos temperos industrializados; 

10.3. Salgado Assados, fritos e preparações naturais Ex: sanduíches naturais; 

10.4. Sucos deverão ser preparados com a utilização de água própria para consumo (filtrada ou mineral) e deverão ser sempre naturais, dando-se sempre preferência às frutas da estação; 

10.5. É proibido utilizar condimentos industrializados e/ou que possuam glutamato monosódico ou outro produto industrializado que realce o sabor dos alimentos; 

10.6. É permitido o uso de conservas artesanais; 

10.7. É proibido utilizar gorduras hidrogenadas na preparação dos alimentos a serem servidos, sejam salgados ou doces; 

10.8. É proibido o reaproveitamento de salgados preparados e não servidos; 

10.9. Usar com muita moderação: açúcar refinado (branco), óleo, manteiga e sal; 

11. A composição dos salgados deverá obedecer à seguinte proporção: 30% de massa e 70% de recheio; 

12. O recheio dos salgados deverá ser composto de carnes brancas sem gordura, pele e osso, carnes vermelhas sem gordura e osso e em relação aos queijos, dar preferência aos queijos brancos aos amarelos;

13. Os representantes da empresa e seus colaboradores deverão apresentar-se com;
 
	No máximo, uma hora de antecedência do horário agendado; 

Com discrição e sobriedade, postura correta;
Bem como trajar roupas bem talhadas e discretas/Uniforme da empresa;
Limpos e bem cuidados; 
Sapatos limpos e confortáveis;
Cabelos limpos e penteados com touca.

14. DA ALIMENTAÇÃO:

14.1. O serviço de alimentação servirá a todos os participantes dos eventos institucionais for realizados e o Tribunal de Júri realizados pela Comarca de Barra do Garças;

15. A empresa deverá prezar pela qualidade e variedade dos alimentos, cuidando para que estejam frescos e próprios para o consumo e que se observe a variedade necessária para possíveis restrições alimentares, sem perder de vista a disposição e apresentação dos alimentos servidos. Deve-se optar, sempre que possível, pela oferta de produtos locais, sazonais e orgânicos; 

16. A detentora da contratação deverá responsabilizar-se pela formação da equipe de empregados, quais sejam: copeiros, cozinheiras, auxiliares de cozinha;

17. A contratada deverá disponibilizar todos os materiais necessários à realização dos serviços entre outros.

17.1. O material deverá ser em quantidade suficiente para reposição, sempre que o local de realização não dispuser de copa com pia para higienização dos utensílios;

17.2 O material utilizado para o serviço deverá ter qualidade compatível com o proposto no evento, devendo ser apresentado aos representantes da administração do Fórum da Comarca de Barra do Garças do Estado de Mato Grosso, para aprovação prévia, com até 48 horas de antecedência ao evento e será de inteira responsabilidade da detentora da contratação, inclusive no que diz respeito a avarias e extravios;

18. DOS SERVIÇOS/HORÁRIOS DOS EVENTOS:

18.1. Os serviços devem ser executados pela Contratada, de acordo com o horário acordado pelos responsáveis do evento devidamente designado pelo Juiz Diretor do Fórum de Barra do Garças-MT;

18.2. Os horários de trabalho serão definidos pelo Fiscal do Contrato, em conjunto com a comissão organizadora do evento, observando-se sempre o limite de carga horária acordado na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria e Consolidação das Normas Trabalhistas;

18.3. Pedido ordinário (normal) - A solicitação dos serviços será feita com vinte e quatro horas de antecedência, mediante e-mail ou contato telefônico pelo Fiscal do Contrato, com descrição do cardápio, local, horário e demais observações necessárias. Deverá o produto ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos no local designado no e-mail ou contato telefônico, devendo o fornecedor ter obrigação em seu cumprimento;

18.4. Pedido extraordinário - A solicitação dos serviços será feita com seis horas de antecedência, mediante e-mail ou contato telefônico pelo Fiscal do Contrato, com descrição do cardápio, local, horário e demais observações necessárias, devendo o fornecedor ter obrigação em seu cumprimento. 

19. OBSERVAÇÕES GERAIS:

19.1.	Esta contratação, tem por escopo atender as necessidades dos eventos institucionais da comarca de Barra do Garças especialmente as Sessões do Tribunal do júri;
 
19.1.2.	Para tanto poderá apresentar atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, declarando ter o licitante executado ou estar executando a prestação de serviços compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação, executando ou tenha executado objeto de características técnicas semelhantes ao deste Edital;

19.1.3.	O Tribunal de Justiça de Mato Grosso se reserva o direito de consultar a pessoa jurídica indicada no Atestado de Capacidade Técnica, visando obter informações sobre os serviços prestados.

20.	DAS OBRIGAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/FÓRUM DE BARRA DO GARÇAS:

20.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes aos eventos, conforme venham a ser solicitados pela Empresa Contratada;

20.2. Ceder local adequado para o término dos pratos quentes e frios. Reposição do material danificado ou desaparecido durante o evento em espécie ou material de igual forma e qualidade;

20.3. Permitir o acesso dos representantes ou prepostos da empresa contratada ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados e acompanhados por representante do Fórum de Barra do Garças, com o escopo de verificar a preparação dos alimentos ambientes e a disponibilização dos equipamentos, assegurando-se da boa prestação e do bom desempenho dos serviços;

20.4. Solicitar a substituição ou correção dos serviços ou equipamentos que não tenham sido considerados adequados, observados os prazos de execução dos serviços;

20.5. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da contratada;

20.6. Providenciar a autorização para o uso de locais que não sejam de responsabilidade da contratada;

20.7.  Designar gestor para acompanhamento e fiscalização da contratada;

20.8. Atestar a execução do objeto; efetuar o pagamento à da contratada de acordo com os prazos e condições estabelecidos no edital;

20.9.	Comunicar à contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na execução dos serviços, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.


21.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

21.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o período da ARP/Contrato;

21.2. Executar os serviços em estrita observância das especificações técnicas e dos detalhamentos constantes do objeto deste Termo de Referência;
  
21.3. Emitir relatório dos serviços efetivamente prestados, apresentando à CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, discriminando a data de execução do serviço, número do Contrato que deu origem ao mesmo e o valor efetivamente cobrado (discriminado de acordo com os serviços);
 
21.4. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução; 

21.5. Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução deste Contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

21.6 Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da Legislação Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação Social, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, sendo certo que os empregados da Contratada não terão vínculo empregatício com a Contratante; 

21.7. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato; 

21.8. Submeter à anuência do Fiscal, todo e qualquer tipo de equipamento que venha a ser utilizado nas dependências do Contratante;
 
21.9. Apresentar semestralmente atestado de dedetização de suas instalações;
 
21.10. Permitir visitas de nutricionistas do quadro da Contratante às suas instalações a qualquer momento, desde que previamente solicitado; 

21.11. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela contratante;
 
21.12. Designar um fiscal para ser o contato com as áreas solicitantes na condução de eventuais problemas ou ajustes na realização de serviços; 

21.13. Optar por alimentos variados e ricos em nutrientes, garantindo o bom funcionamento do organismo, observando as normas de segurança alimentar; 

21.13.1. Os nutrientes presentes na alimentação devem obedecer a uma relação de proporção entre si. 
21.13.2. Executar os serviços em estrita observância das especificações técnicas e dos detalhamentos constantes do objeto do Termo de Referência; 

21.14. Executar os serviços prezando pela organização, pontualidade e lisura, estando sujeitas às penalidades; 

22. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

22.1. A convocação para a realização do evento será efetuada por meio de Nota de Empenho e ou Ordem de Serviços - OS, que conterá todas as informações necessárias à execução dos serviços, e será transmitida à empresa contratada por qualquer meio hábil de comunicação;
 
22.1.1. Os prazos serão contados a partir do recebimento pela empresa da Ordem de Serviço – OS, emitida pelo Fiscal do Contrato, levando-se em conta o evento da seguinte forma:

Item 1 - 48 (quarenta e oito horas) antes do início do evento;
Item 2 – 24 (vinte e quatro horas) antes do início do evento 

22.2.	Após a conclusão do evento a empresa contratada deverá apresentar ao Gestor-Geral do Fórum da Comarca de Barra do Garças, a Nota Fiscal/Fatura, acompanhada do Orçamento Detalhado e da Nota de Empenho emitida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

22.3.	O fiscal do Contrato designado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso efetuará a conferência dos serviços prestados – objetivando comprovar sua fiel e correta execução , atestará a referida Nota Fiscal/Fatura e a encaminhará para fins de pagamento. No caso de eventos de responsabilidade de outras áreas deste Tribunal, as notas fiscais serão atestadas pelas referidas Unidades demandantes;

22.4.	É proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, para a prestação do objeto deste Termo de Referência.

23.	SANÇÕES:

23.1. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

23.2 A qualidade técnica também será avaliada por meio da fiscalização, realizadas pelo Fiscal do Contrato; 

23.3 Para fins de penalidades as irregularidades serão classificadas em leve, média, grave e gravíssima: 

23.3.1. Leve – Advertência: 

a) Ausência de placas/etiquetas de identificação das preparações; 

b) Ausência de comunicação antecipada de alteração de cardápio; 

c) Descumprimento dos horários até 15 minutos. 

23.3.2. Média - Multa de 10 vezes o valor do tipo 3: 

a) Reincidência de três faltas leves; 

b) Higiene pessoal de funcionários inadequada; 

d) Presença de sobras de preparações armazenadas em qualquer área;

e) Alimentos armazenados em embalagens danificadas; 

f) Alimentos saturados de óleo, para quaisquer produtos previstos nesta contratação; 

23.3.3. Grave - Multa de 15 vezes o valor do tipo 1 almoço/jantar:  

a) Presença de insetos nos alimentos, nas áreas de produção e armazenamento de alimentos; 

b) Exposição de preparações nos balcões de distribuição com temperaturas inadequadas; 

c) Descumprimento dos horários acima de 15 minutos. 

23.4. Gravíssima - Multa de 20 vezes o valor do Item 01 e 02, café da manhã ou almoço/jantar:  

a) Presença de alimentos com prazo de validade vencido;

b) Ocorrência de casos de intoxicações alimentares; 

c) Higienização inadequada de hortaliças, frutas e vasilhames; 

d) Utilização de óleo inadequado ao consumo em fritadeiras e preparações para os itens I e II 


23.5. Aplicação das penalidades acima previstas não nos casos de reincidências não afasta a incidência de outras penalidades, eventualmente cabíveis, constantes do instrumento contratual e edital, como as da Lei nº 10.520/02 e outras que regem a matéria. 

24.	DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

24.1.	O objeto deste Termo será recebido definitivamente em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da nota fiscal/fatura no Protocolo Administrativo do Fórum da Comarca de Barra do Garças, e mediante atesto e comprovação da execução dos serviços às exigências estabelecidas na Nota de Empenho;
 
24.2.	Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções na entrega dos equipamentos/materiais ou serviços, fica a empresa contratada obrigada a efetuar as correções necessárias, sem ônus para o Fórum de Barra do Garças-MT, até uma hora antes do inicio do evento ou estará sujeito a glosa dos valores referentes aos produtos e serviços não prestados.

24.3.	O recebimento não exclui as responsabilidades civis e penal da contratada.

25.	DO PAGAMENTO:

25.1. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da CONTRATADA, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura, quando mantidas todas as condições iniciais de habilitação estabelecidas nos anexos do Edital (artigo 5º, § 3º ou 40, XIV, “a” da Lei nº 8.666/93;

25.2. A nota fiscal deverá constar número do empenho e dados bancários e ser acompanhada das certidões de regularidade fiscal da empresa, devidamente válidas; 

25.3. O documento fiscal deverá contemplar o valor dos serviços efetivamente prestados durante o mês de referência, conforme as solicitações do Tribunal, devendo ser atestada pelo Fiscal do Contrato.

25.4. Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que para tal não tenha concorrido de alguma forma o fornecedor, haverá incidência de atualização monetária de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do IPCA/IBGE, ocorrida entre a data final para o pagamento e a data de sua efetiva realização.

25.5. O Contratado deverá emitir e apresentar nota fiscal com a descrição dos serviços prestados, cujo pagamento será efetuado até o décimo dia útil do mês seguinte ao vencimento, a contar da data de apresentação desta junto ao FUNAJURIS;

25.6. Apresentada a nota fiscal, caberá ao fiscal verificar a sua conformidade atestá-la e encaminhá-la ao Departamento do FUNAJURIS para pagamento;

25.7. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, devendo fazer constar na nota o número da conta corrente;

25.8.	Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições previstas no contrato celebrado ou sem a observância das formalidades legais pertinentes, a empresa deverá emitir e apresentar novo documento de cobrança;

25.9. Os valores pagos serão os vigentes na data da efetiva prestação dos serviços;

25.10. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso por intermédio do Fiscal do Contrato exigirá da empresa, por ocasião do pagamento, a apresentação dos comprovantes de regularidade fiscal.

26.	DA FISCALIZAÇÃO:

26.1.	A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor (a) ELIZANGELA NUNES DE OLIVEIRA SCHEWEIF, matrícula 6112, e fiscal substituto ROBERTO ARAÚJO SOUZA matricula 8160, na condição de representante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

26.2.	A presença da fiscalização de representante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não elide nem diminui a responsabilidade da empresa Contratada;

26.3. A CONTRATANTE deverá observar as práticas de sustentabilidade, durante a execução contratual, consoante às disposições contidas no artigo 16, inciso V da Resolução nº 201/CNJ, de 03.03.2015, bem como no Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário de Mato Grosso, quando couber ao objeto.

27. EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS MÍNIMAS:

27.1. A empresa deverá cumprir com os artigos 27 a 33 da Lei nº 8.666/93, bem como:
27.1.1. Ato constitutivo, devidamente inscrito, no caso de sociedades civis, acompanhado da documentação de eleição de seus administradores e da prova de constituição da diretoria em exercício, e, no caso de sociedades comerciais, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado da(s) última(s) alteração(ções) referente(s) ao objeto e à administração da empresa ou a última alteração consolidada;
27.1.2. Registro comercial em caso de empresa individual;
27.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
27.1.4. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
27.1.5. Atuar no ramo pertinente ao objeto da licitação; 
27.1.6. Não ter sido declarada inidônea por qualquer órgão da administração pública, devendo apresentar prova de regularidade com os seguintes Órgãos: Secretaria da Receita Federal (SRF), com a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN); com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; e com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante; 
27.1.7. Prova de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
27.1.8. Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 
27.1.9. Não estar sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio de empresas, e não ser controladora, coligada ou subsidiária entre si; 
27.1.10. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa;

28 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

28.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a capacidade técnica, por meio de: 
28.2. Comprovação de capacitação Técnica (art. 30 da Lei 8.666/93), demonstrando por meio de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha executado serviços de características semelhantes aos descrito neste Termo de Referência. 
28.3. Alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária; 
28.4. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Nutrição – CRN, do Nutricionista; 
28.5. Em caso do Certificado de Registro Cadastral não constar qualquer documentação habilitatória, a arrematante deverá apresentar junto ao certificado a documentação faltante; 
28.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
28.7. As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  
28.7.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Nutrição – CRN, do domicílio ou sede da empresa; 
28.7.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, declarando ter o licitante executado ou estar executando a prestação de serviços compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação; 
28.7.3. Comprovante fornecido pela licitante do profissional da área de nutrição de vínculo societário, da fotocópia da carteira de trabalho e da previdência social CTPS, ou contrato de prestação de serviços, regida pela legislação civil, além de ser também, aceita declaração firmada pelo profissional de disponibilidade no caso de contratação da licitante; 
28.7.3.1. A comprovação do vínculo empregatício do profissional com a licitante poderá ser efetuada por meio do Contrato Social, se sócio, ou da Carteira de Trabalho ou do Contrato de Trabalho;

29. VIGÊNCIA:

29.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do inciso II do artigo 57 da Lei n. 8.666/93;

29.1.1. Os serviços a serem contratados tem natureza continuada, podendo eventual contrato a ser firmado prorrogar sua vigência na forma do inciso II do artigo 57 da Lei n. 8.666/93.


30. DO REAJUSTE:

30.1. O preço contrato poderá ser reajustado com base no IPCA/IBGE, observando-se o disposto na Lei n. 10.192/2001;

30.2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA;

30.3. O preço poderá sofrer reajuste observado o interregno mínimo de um ano, e caso a contrata não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá à preclusão do direito;

30.4. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato.


31. DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA:

31.1. A prestação dos serviços dar-se-á efetivamente após a emissão da Nota de Empenho e o ateste por parte da fiscalização;

32. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

32.1. As despesas decorrentes desta aquisição correrão à conta do Programa de Trabalho 2017; 

32.2. Unidade Orçamentária: 03.601- PAOE: 2007;
 
32.3. Unidade Gestora: 1 – 1º Grau;
 
32.4. Medida: 4 – Manutenções de serviços terceirizados (locação de mão-de-obra); 

32.5. Tarefa: 5 – Manter serviço para realização de eventos; 

32.6. Descrição do item de despesa: Coffee Break – 1º Grau; 

32.7. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.000 Fonte: 240; 

32.8. Tarefa: 6 – Fornecer alimentação para servidores;

32.9. Item de despesa: Fornecimento de alimentação – 1º Grau. 

33. Estimativa de Preços.
ITEM
ESPECIFICAÇÃOES
QTDE ESTIMADA DE PESSOA POR ANO
ARP 141/2017TJMT
f. 28
f. 27v
ARP FUNPEC
f. 36v
ARP  658/2017 UFPR
f. 34v
Beira Rio  Churrascaria
(pesquisa anexa) 
Restaurante Azeitonas
(pesquisa anexa)
Churrascaria O Panelão
(pesquisa anexa)
ARP 29/2019 TJMT Infortouch Agencia de Comunicação e eventos e Produtos Alimentícios
(pesquisa anexa)
Média de Preços
Estimativa de Preços
1
Almoços com dois tipos de carne – jantar – lanche Sucos com variedades, refrigerantes convencionais Sucos com variedades, refrigerantes convencionais
1080
47,20
Não utilizado na média
0
0
25,00
23,00
29,00
41,00
Não utilizado na média
25,67
27.723,60
2
Lanche: Salgados com variedades (fritos, assados, folheado, sanduiche natural, tora quente ou fria, toda doce, salada de frutas, frutas, frios, etc., Sucos com variedades, refrigerantes convencionais
540
18,15
32,50
Não utiliz
Na média
17,65
20,00
18,00
16,90
10,00
Não utilizado na média
R$ 18,14
9.795,60
Total
37.519,20
NOTA EXPLICATIVA: Para o item 1 não foram considerados os preços públicos por não retratar a realidade da Comarca, assim optamos por considerar o preço praticado na região, local da prestação dos serviços.
Assim como não foram utilizados os preços públicos da ARP Funpec e da ARP 29/2019 Infortouch para o item 2, por não retratar a realidade da Comarca, assim optamos por considerar o preço praticado na região, local da prestação dos serviços.


34. Valor da Contratação 


LOTE ÚNICO – 
SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS PARA O ATENDIMENTO DAS CESSIDADES DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
ITEM
ESPECIFICAÇÃOES
QTDE ESTIMADA DE PESSOAS Ano
VALOR POR  PESSOAS
Total da Contratação

Código do APLIC
1
Almoços e jantar com no mínimo dois tipos de carne, variedade de saladas e legumes, refrigerante convencional

1080



R$ 25,67



R$27.723,60
417730-4
Serviço de alimentação – contempla almoço e jantar 
2
Lanche: Salgados variados(fritos, assados, folheados) sanduiche natural, torta quente e/ou fria, torta doce, salada de frutas, frutas, frios, etc.,
Sucos variados, refrigerantes convencionais
540





R$ 18,14





R$ 9.795,60
274867-3
Serviço de alimentação – fornecimento de lanche tipo salgados, TIPO ALGADOS, mini sanduiches e refringentes 
TOTAL = R$ 37.519,20 (trinta e sete mil, quinhentos e dezenove reais e vinte centavos)


Cuiabá, 30 de maio 2019.

Roberto Cyríaco da Silva
Coordenador de Infraestrutura
 do Poder Judiciário de Mato Grosso

