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251.  
3.10.1 – Serviços de Preparo 

de Alimentação. 

O cardápio referência é o mesmo para atender os 

custodiados e os colaboradores? 

 

Esta é uma questão a ser decidida pela 

Concessionária. 

Conforme o item 4.10.1, I, b), do Caderno de 

Encargos, a Concessionária deve submeter para 

aprovação do Poder Concedente o Cardápio e 

Caderno de Receitas. 

252.  

Idem Conforme Tabela 3 – 25 os percaptas dos itens a 

serem ofertados é in Natura ou Coccionados? 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 
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De qualquer forma, informamos que os valores 

per capita são referentes aos itens coccionados. 

253.  

Idem Há uma tabela de incidências para composição do 

cardápio/ fornecimento? 

 

Conforme o item 4.10.1, I, b), do Caderno de 

Encargos, a Concessionária deve submeter para 

aprovação do Poder Concedente o Cardápio e 

Caderno de Receitas. Já nos termos do item 

4.10.1, I, e), “Deverão ser ofertadas, 

minimamente, cinco refeições diárias: o desjejum, 

o almoço, o lanche, o jantar e a ceia.” 

254.  

Idem Na tabela 3.25 há itens a serem enviados 5 dias 

/ 4 dias / 10 dias. Tem uma definição dos dias de 

envio ou ficaria a cargo de quem elabora o 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 
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cardápio mensal? os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

Esclarecemos que tal questão deverá ser decidida 

pela Concessionária e submetida ao Poder 

Concedente para aprovação.  

255.  

Idem Na tabela 3.25 há itens como sal, vinagre, óleo; 

Estes itens seriam para compor o preparo das 

refeições ou enviados à parte, como tempero de 

salada? Se tempero de salada, em qual 

embalagem devem ser enviados – copo plástico 

50 ml, saco plástico 5x24? Seria enviado 

individualmente ou poderá ser enviado para a 

cela? 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

Esclarecemos que tal questão deverá ser decidida 

pela Concessionária, devendo ser observados os 
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requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente.  

256.  

Idem Na Tabela 3.25, as proteínas serão servidas 01 

porção diária, apenas um dos serviços (Almoço 

ou Jantar) e no de maior número de comensais? 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

Esclarecemos que tal questão deverá ser decidida 

pela Concessionária e submetida ao Poder 

Concedente para aprovação. 

257.  
Idem Na Tabela 3.25 há 03 unidades percapta de Pão. 

São servidas as 03 unidades no café da manhã ou 
 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 
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são distribuídas estas 03 unidades entre Café da 

manhã/Lanche da tarde/Ceia? Os pães já são 

entregues amanteigados ou margarina enviada à 

parte e volume entregue por cela? 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

De qualquer forma, informamos que conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 

Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), 

“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco 

refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, 

o jantar e a ceia.” 

Esclarecemos que a forma de entrega dos 

alimentos deverá ser decidida pela 
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Concessionária, devendo ser observados os 

requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente. 

258.  

Idem Na Tabela 3.25, as frutas (Bergamota, Banana, 

Maçã e Laranja) são fornecidas individual ou por 

cela?  Laranja  e  Bergamota  servidas  com 

Casca? 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

De qualquer forma, informamos que conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), 

“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco 

refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, 

o jantar e a ceia.” 

Esclarecemos que a forma de entrega dos 

alimentos deverá ser decidida pela 

Concessionária, devendo ser observados os 

requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente.  

259.  

Idem Como são as embalagens previstas para envio das 

frutas – Saco plástico 20x34? 
 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 
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os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

De qualquer forma, informamos que conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 

Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), 

“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco 

refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, 

o jantar e a ceia.” 

Esclarecemos que a forma de entrega dos 

alimentos deverá ser decidida pela 

Concessionária, devendo ser observados os 
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requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente.  

260.  

Idem Na tabela 3.25 apresenta doce de frutas – 30 dias. 

Em qual embalagem estes doces estão previstos? 

Copo plástico? Serão servidos no almoço ou no 

jantar? Poderá ser servido volume por cela ou 

individual? 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

De qualquer forma, informamos que conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 

Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), 
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“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco 

refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, 

o jantar e a ceia.” 

Esclarecemos que a forma de entrega dos 

alimentos deverá ser decidida pela 

Concessionária, devendo ser observados os 

requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente.  

261.  

Idem Os itens para saladas, previstos na tabela 3.25 são 

servidas em qual embalagem? São fornecidas por 

cela ou individual? Qual a incidência dos itens 

para Salada? Tem tabela de incidência para 

salada? 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 
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os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

De qualquer forma, informamos que conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 

Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), 

“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco 

refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, 

o jantar e a ceia.” 

Esclarecemos que a forma de entrega dos 

alimentos deverá ser decidida pela 

Concessionária, devendo ser observados os 
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requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente. 

262.  

Idem As bebidas (café e leite) são transportadas / 

servidas em garrafas térmicas? Há necessidade de 

fornecimento de kit alimentação (copo, colher)? 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

De qualquer forma, informamos que conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 

Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), 
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“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco 

refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, 

o jantar e a ceia.” 

Esclarecemos que a forma de entrega dos 

alimentos deverá ser decidida pela 

Concessionária, devendo ser observados os 

requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente.  

263.  

3.10.1.4 Conjunto de 

obrigações da 

concessionária 

As refeições dos apenados serão divididas em 

desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia, conforme 

preconiza o Ministério da Justiça e Cidadania 

(2017). No caso dos funcionários da 

CONCESSIONÁRIA e servidores do Poder 

 

Nos termos do item 4.10.1, I, e), do Caderno de 

Encargos, “Deverão ser ofertadas, minimamente, 

cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o 

lanche, o jantar e a ceia.” O oferecimento de 
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Concedente, será adicionada mais uma refeição 

para aqueles que estiverem de plantão. Qual Seria 

a composição desta refeição? 

refeição além do mínimo fica a critério da 

Concessionária. 

264.  

Idem A apresentação do cardápio por parte da 

Concessionária será mensal? O caderno de 

receitas  deverá ser enviado  sempre  em conjunto 

com este cardápio? 

 

Resposta para a 1ª pergunta: A periodicidade 

deve ser acordada entre as Partes. 

Resposta para a 2ª pergunta: Sim, conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos. 

265.  

Idem As refeições oferecidas deverão ser planejadas 

para cobrir 100% das necessidades nutricionais 

diárias dos indivíduos e grupos atendidos. Com 

base nesta informação, o cardápio ofertado aos 

Apenados será por valor calórico total com base 

 

A Concessionária deverá apresentar o cardápio 

de receitas para validação do Poder Concedente. 

Nesta ocasião será aprovada a composição do 

valor calórico de cada refeição. 
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no Guia Alimentar para população brasileira? 

266.  

Idem A cozinha é dentro da Unidade Prisional ou 

externa? Se Externa qual a distância do Prédio da 

Cozinha até as UP´s?  

Esta questão deve ser definida pela 

Concessionária. A Concessionária deverá elaborar 

o projeto de arquitetura e engenharia levando 

em consideração os parâmetros mínimos 

delimitados no Caderno de Encargos. 

267.  

3.10.1.3.4 Equipamentos Os equipamentos destinados à cozinha e padaria 

encontram-se listados na Tabela 3.28, porém não 

há itens para padaria listados. Ficará a cargo da 

concessionária esta definição? 

 
Sim, observados os parâmetros mínimos 

delimitados no Caderno de Encargos. 

268.  
2 - Alimentação Neste plano, na parte de alimentação, cita-se que 

foram consideradas 04 refeições – Desjejum, 
 

Conforme o item 4.10.1, I, e), do Caderno de 

Encargos,“Deverão ser ofertadas, minimamente, 
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almoço, lanche e jantar. Qual o número correto 

de serviços devemos considerar 04 ou 05? 

cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o 

lanche, o jantar e a ceia.” 

 


