
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 – CONCESSÃO 

 

OBJETO: Concessão onerosa de uso de espaço público para exploração de serviço de restaurante, por parte de 

empresa especializada em preparo e comércio de refeições, no Centro de Convivência da Cidade Administrativa 

Presidente Tancredo de Almeida Neves conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. 

 

QUESTIONAMENTO FORNECEDOR 1: 

 

 

RESPOSTA: 

Em atenção à solicitação de esclarecimentos enviada por essa empresa, apresentamos infra a resposta: 

"(...) 

O art. 27 da LC nº 123/2006 menciona que as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 

Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das 

operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor. 

Essa regra, entretanto, refere-se à escrituração fiscal e não impede a elaboração de balanço patrimonial. A 

opção de não elaborar o Balanço se restringe às finalidades fiscais e não à participação em licitações públicas. 

Assim, na presente licitação, que tem uma duração de 30 meses para exploração de serviços de restaurante, a 

Administração entendeu necessária a apresentação do Balanço Patrimonial assim como demais documentos, 

respeitada a legislação vigente. 

(...)” 

 

QUESTIONAMENTO FORNECEDOR 2: 

“(...) até que dia pode marcar a vistoria ?” 
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RESPOSTA: 

Conforme consta no Item 10 do Anexo I do Edital, referente ao Pregão Presencial 01/2019: 

“10. DA VISITA TÉCNICA 

10.1. As empresas interessadas em participar da licitação poderão realizar visita técnica ao espaço 

para conhecer as condições do local da prestação dos serviços e dos equipamentos que serão cedidos.  

10.2. As visitas acontecerão no período de 14 às 17h, em dias úteis, mediante agendamento através 

do e-mail alimentacao@planejamento.mg.gov.br ou pelos telefones (31) 3916-0899 /(31) 3915-0636 

/ (31) 3915-0973 . 

10.3. O agendamento referido acima deverá ser realizado até 02 (dois) dias antes da sessão, sendo 

vedada a visita de mais de um fornecedor no mesmo momento. 

10.4. Caso o licitante queira realizar visita técnica, deverá ser entregue a Declaração de Vistoria, 

conforme modelo constante do ANEXO "B" – Modelo “A” deste Termo de Referência. 

10.5. No dia agendado, o representante do licitante deverá portar documento de identidade, crachá 

ou documento de identificação que comprove o vínculo com a empresa e informar o nº do CNPJ da 

licitante.” 

 

QUESTIONAMENTO FORNECEDOR 3: 

“(...) 

Em relação ao cardápio, não existe uma incidência de preparações (Saladas, Guarnições, Pratos Proteícos/ 

Carnes)? Não está exposto no edital e nem no termo de referência. 

Gostaria de saber mais detalhes da composição do cardápio, se é possível enviar um modelo do cardápio que 

é praticado, pois no edital não especifica. A única Tabela que contém informações é a Tabela 01, no item 2.1. 

(...)” 

 

RESPOSTA: 

A Tabela 01 do Anexo I do Edital, informa a quantidade mínima de itens que o restaurante deverá servir 
diariamente.  
 
Um exemplo de cardápio servido atualmente é o seguinte, lembrando que há algumas diferenças do Edital 
antigo para o Edital atual: 
 

2ª Salada de trigo ao vinagrete, tomate, 
salpicão, sunomono, acelga oriental , 
salada de melão, berinjela, couve flor 
com ervilha.   

Arroz branco, arroz integral, feijão carioca, 
feijão preto, almondegas gratinada, filezinho, 
virado de jiló, panache de legumes, ovos 
mexidos, banana frita, macarrão ao sugo.      

3ª Almeirão, repolho colorido,  grão de 
bico, kibe cru, moranga rustica, torta 
de pão de forma, salada francesa, 
seleta.  

Arroz branco, arroz integral, feijão carioca, 
feijão roxinho, sobrecoxa, bife de fígado 
acebolado, quiabo, angu, farofa de cenoura 
com bacon, fritas, batata ao forno. 
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4ª Cenoura, salada  californiana, 
marroquina, pepino com molho shoy, 
salpicão, tabule, molho verde, 
lentilha.  

Arroz branco, arroz integral, feijão carioca, 
feijão preto, carne moída, linguiça calabresa 
acebolada, batata doce frita, macarrão 
primavera, couve flor gratinada, mandioca na 
manteiga, ratatoulie. 

5ª Salada de beterraba, molho rose, 
batata doce, baroa, camponesa, 
alface, salada italia, rabanete.   

Arroz branco, arroz integral, feijão carioca, 
tropeiro, torresmo de barriga, panqueca de 
frango, mandioquinha, brócolis ao alho, carne 
de soja ao sugo, cenoura com manteiga, 
escondidinho de linguiça. 

6ª Salada de abobrinha, vinagrete, 
salada de laranja, cenoura em juliana 
com passas, molho rigoleto, banana 
ao creme, palmito, molho de 
maracujá. 

Arroz branco, arroz integral, feijão carioca, 
feijoada, isca de boi acebolada, filezinho, 
fritas, farofa dourada, macarrão alho e óleo, 
ovos mexidos, couve refogada.  

 
 

QUESTIONAMENTO FORNECEDOR 4 

  
1º A PROPOSTA COMERCIAL EM RELAÇÃO AO VALOR DEVERA SE REDIGIDA DE SEGUINTE FORMA ? 
 
 
 
 
 

RESPOSTA 1: 
Confirmamos o preenchimento conforme exemplificado, ou seja, deverá ser apresentado o preço de 
1 (um) kilograma, tanto no campo de valor unitário quanto no campo de valor total. 
 
 
2º  DO  CREDENCIAMENTO 
 
VAI SE DAR   NO DIA  ATE  AS 9 HORAS  OU  VAI SE DAR  EM HORÁRIO COMERCIAL ATE O DIA 20/01  
 

RESPOSTA 2: 

 

A fase de credenciamento ocorre nos termos do item 6 do edital. 

 

Nesta fase, que antecede a sessão, são identificados os representantes com poderes para formular lances 

e manifestações em nome da empresa. 

 

A sessão está agendada para início às 10 horas do dia 20 de janeiro de 2020, quando todos os credenciados 

deverão estar presentes. Assim, o credenciamento deve ocorrer até a data e horário determinados em 

edital, qual seja, às 09 horas e 59 minutos do dia da sessão. 

 

 

  
VALOR UNITÁRIO 

  
VALOR TOTAL 

R$50,00  KG R$ 50,00 KG 
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QUESTIONAMENTO FORNECEDOR 5 

PERGUNTA 1: 

“Teria como me dizer se o valor pago para concessão (5% do faturamento bruto), será cobrado apenas em 

cima do objeto licitado (ALMOÇO)?” 

RESPOSTA 1: 

Conforme já havia sido esclarecido na Resposta à Impugnação – B&S publicada no Portal de Compras, o preço 

a ser cobrado pelos demais produtos tais como refrigerantes, águas, chocolates, balas, chicletes, sorvetes, não 

serão considerados para fins de julgamento da proposta, não sendo necessário a apresentação dos mesmos 

quando da sua formulação, mas serão considerados no faturamento bruto mensal para fins de repasse à 

CONCEDENTE.   

 

PERGUNTA 2: 

“Os demais serviços, se por acaso, for oferecido café da manhã, café da tarde, jantar (exemplos), serão 

cobrados os 5 % em cima do faturamento deles também?”  

RESPOSTA 2: 

Sim. Deverá ser repassado ao Estado, 5% (cinco por cento) do faturamento bruto, ou seja, referente a todos 

os produtos e serviços explorados no espaço concedido. 

 

PERGUNTA 3: 

“No edital não ficou claro isso. E cita que a empresa vencedora do certame poderá optar em oferecer outros 

serviços além do almoço. Confere?  Esses outros serviços, de que forma serão avaliados para serem aceitos?” 

RESPOSTA 3: 

Sim. Conforme consta no item 2.5 do Anexo I do Edital (Termo de Referência), fica a critério da Concessionária 

prestar outros serviços, desde que o objeto (restaurante na modalidade auto-serviço, tipo buffet, por 

quilograma) não seja prejudicado.  

 

“2.5. Outros Serviços 

A CONCESSIONÁRIA poderá executar outros serviços no restaurante como café da manhã, jantar, 

lanchonete, cafés, etc., além de outras operações para almoço, desde que o objeto não seja 

prejudicado e que todas as disposições deste Termo de Referência sejam respeitadas.” 

 

PERGUNTA 4: 

“Quanto a venda de bebidas, também ficou um pouco confuso. Os 5 % a serem pagos mensalmente, também 

serão em cima da do faturamento bruto das bebidas oferecidas?” 
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RESPOSTA 4: 

Sim. Deverá ser repassado ao Estado, 5% (cinco por cento) do faturamento bruto, ou seja, referente a todos 

os produtos e serviços explorados no espaço cedido. 

 

PERGUNTA 5: 

“A empresa que serve refeição atualmente, faz a venda de bebidas separadamente das refeições?” 

RESPOSTA 5 

Sim.  

 

PERGUNTA 6: 

“Qual valor da refeição (ALMOÇO) que é praticado atualmente?” 

RESPOSTA 6: 

O valor do quilograma da atual Concessionária é R$ 20,79 (vinte reais e setenta e nove centavos). 

 

QUESTIONAMENTO FORNECEDOR 6 

 

"Sobre a quantidade de dias anual de execução do fornecimento de refeições no Restaurante da Cidade Administrativa, 

no edital não informa. É possível me informar a média de quantos dias no ano que atende a estimativa de 1300 

refeições/dia? 

No Anexo I do Edital, constam as seguintes informações: 

  

2.3. Do Centro de Convivência 

2.3.1. Denomina-se como “Centro de Convivência” um dos edifícios do complexo Cidade Administrativa Presidente 

Tancredo de Almeida Neves, composto por 03 (três) pavimentos em formato circular, sendo: 01 (um) subsolo; 01 (um) 

pilotis; 01 (um) pavimento, totalizando aproximadamente 9.300 m² (nove mil e trezentos mil metros quadrados) de 

área construída. É interligado aos Prédios Minas e Gerais por meio de um túnel no subsolo. Concentra serviços de 

comércio e de alimentação, sendo de livre acesso ao público em geral, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, 

de 7h (sete horas) às 19h (dezenove horas). 

  

2.8. Dos horários 

2.8.1. O almoço deverá ser servido, no mínimo, entre 11h (onze horas) e 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) nos 

dias úteis. Em dias de ponto facultativo o funcionamento ocorrerá a critério da CONCESSIONÁRIA, mediante 

formalização junto à CONCEDENTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 
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A quantidade de dias úteis (anual) deverá ser calculada ano a ano pelo interessado. No exercício de 2019, por exemplo, 

no Estado de Minas Gerais, a média de dias úteis foram 245 dias. 

  

Tem algum período durante o ano, em que há uma diminuição neste quantitativo de refeições como por exemplo féria, 

recessos e feriados." 

Conforme informado na pergunta anterior, o Centro de Convivência da Cidade Administrativa funciona em dias 

úteis, de segunda-feira a sexta-feira, de 7h (sete horas) às 19h (dezenove horas). 

 

QUESTIONAMENTO FORNECEDOR 7 

 

"Gostaria de saber se é possível disponibilizar o cardápio completo que está incluso neste valor de R$ 20,79? 

Ou descrever quantidade de saladas, carnes, guarnições, acompanhamentos, e principalmente, se inclui sobremesas/ 

frutas e quantos tipos? 

Um exemplo de cardápio semanal, do contrato vigente, já foi disponibilizado no QUESTIONAMENTO FORNECEDOR 3. 

Na Tabela 1 do item 2.1.1 do Anexo I do Edital, consta a quantidade mínima dos itens que deverão ser servidos. 

  

Outra dúvida é em relação à incidência de tipos de carnes, não consta nenhuma tabela informando. Essa incidência de 

tipos de carnes(bovino, suíno, frango...) fica a critério da empresa desde que oferencendo tipos de carnes por dia 4 

tipos por dia? 

Na Tabela 1 do item 2.1.1 do Anexo I do Edital, consta no item 5 a quantidade mínima de carnes deverão ser servidas 

diariamente. Lembrando que a variedade do cardápio é um fator afeta diretamente a satisfação do cliente, e 

consequentemente o volume de vendas. 

   

 

 


