
 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA FMAL Nº 02/2013                          

PROCESSO FMAL 262/2013 

 
OBJETO: SUBPERMISSÃO DE USO DE ÁREAS DO CENTRO CULTURAL 

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA, SEDE DA FUNDAÇÃO MEMORIAL DA 

AMÉRICA LATINA PARA OS FINS DE EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

LANCHONETE, RESTAURANTE E CAFETERIA.  

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR LANCE OU OFERTA 

DATA E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA  DE ENTREGA DOS ENVELOPES  nº 01- 

DA PROPOSTA e nº 02-DA HABILITAÇÃO: dia 16/10/2013,  das 10:30hs às 

11:00 horas, no Mini-Auditório do Anexo dos Congressistas, localizado ao lado  

do Auditório Simón Bolívar, situado na Av. Auro Soares de Moura Andrade, 

664 – Barra Funda – São Paulo/SP, com observância do prazo legal do artigo 

21 § 2º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.        

 

DATA E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO ENVELOPE nº 01 – 

DA PROPOSTA: dia 16/10/2013, às 11:10 horas, no Mini Auditório do Anexo 

dos Congressistas, localizado ao lado do Auditório Simón Bolívar, situado na 

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo/SP 

 

DATAS DA VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: 02/10/2013 e/ou 14/10/2013 ÀS 

15:00 HS. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

1.1 A FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - FMAL, com sede na 

Avenida Auro Soares de Moura Andrade, nº 664, Barra Funda, São Paulo / Capital, 

torna pública a abertura da CONCORRÊNCIA nº 002/2013, regida pela Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como pela Lei 

Estadual nº 6.544, de 22 de junho de 1989 e alterações posteriores, no que couber, 

e demais regras legais e regulamentares, bem como a Lei Estadual Nº 13.121, de 7 

de julho de 2008 e Decreto Estadual Nº 54.010, de 12 de fevereiro de 2009 (que 



 

 

dispõe sobre a obrigatoriedade da inversão de fases prevista no artigo 40, da Lei 

estadual n° 6.544, de 22 de novembro de 1.989, nas licitações realizadas no âmbito 

da Administração direta e indireta), Decreto Estadual Nº 55.938, de 21 de junho de 

2010 (veda a participação em licitação de cooperativas, nos casos em que 

especifica), Lei Federal nº 6.583 de 20 de outubro de 1978, Decreto Federal nº 

84.444 de 30 de janeiro de 1980, visando à SUBPERMISSÃO administrativa de uso, 

pelo prazo de 60 (sessenta) meses, para exploração dos serviços de restaurante, 

lanchonete e cafeteria das áreas, especificamente destinadas a esta finalidade, 

localizadas nos terrenos onde se encontra edificado o Centro Cultural Memorial da 

América Latina, relativamente aos quais a Fundação detém, outorgada pela 

Fazenda do Estado de São Paulo, a permissão administrativa de uso, de acordo 

com as especificações contidas na CLÁUSULA 2 – DO OBJETO.  

 

1.2 Poderão participar do certame todas as associações, sociedades, 

microempresas, empresas de pequeno porte, entidades, instituições congêneres, e 

que prevejam em seus estatutos, contratos sociais ou regimentos internos, 

finalidades sociais que se coadunem com o objeto contido na CLÁUSULA 2 - DO 

OBJETO deste edital.  

 

1.2 No tocante à participação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 

(EPP) deverão ser observadas as regras previstas na Lei Complementar Federal 

nº123/2006 e suas alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 54.229/2009, e 

nas demais legislações pertinentes.  

 

1.4        O licitante, para se valer dos benefícios da Lei Complementar n º 123/2006 e 

suas alterações posteriores, deverá apresentar, em separado, no ato da entrega dos 

envelopes exigidos nesta licitação, declaração que comprove sua condição de 

microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), observando-se os 

seguintes termos: 

 

1.4.1 Declaração sob as penas do artigo 299 do Código Penal que se enquadra 

na situação de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), 

conforme a Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações 



 

 

posteriores, e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 

desenquadramento dessa situação;  

 

1.4.2 A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de 

representação da licitante e por seu contador; 

 

1.5  A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, poderá caracterizar o 

crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 

em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação 

pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da 

licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da Licitação. 

 

1.6  A falta de declaração de enquadramento da licitante como microempresa 

(ME), ou empresa de pequeno porte (EPP), ou sua imperfeição, não conduzirá ao 

seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar 

nº 123/2006 e suas alterações posteriores, salvo se a própria licitante desistir de sua 

participação no certame, na sessão pública de abertura da licitação, retirando seus 

envelopes. 

 

1.7 No caso de empate ficto, será concedido o prazo máximo de 05 (cinco) minutos 

para que a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), melhor 

classificada, querendo apresente Proposta de preço superior àquela considerada 

vencedora do Certame, nos termos do artigo 45, inciso I, da Lei Complementar nº 

123/2006 e suas alterações posteriores, sob pena de preclusão.    

 

1.8 O Edital de Licitação poderá ser retirado até o último dia útil que anteceder a 

data de abertura da licitação, das 9:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 

horas, de segunda a sexta-feira, mediante a solicitação de cópia de Edital na 

Divisão de Suprimentos da Fundação Memorial da América Latina, situada na Av. 

Auro Soares de Moura Andrade nº 664, Prédio da Administração - 1º andar, Barra 

Funda, São Paulo, ou ainda pelos sites www.memorial.sp.gov.br e www.e-

negociospublicos.com.br . 

http://www.memorial.sp.gov.br/
http://www.e-negociospublicos.com.br/
http://www.e-negociospublicos.com.br/


 

 

1.8.1 No ato do recebimento do Edital de Licitação, deverá o interessado 

verificar seu conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre 

eventuais omissões.  

 

1.9 Eventuais pedidos de esclarecimentos relativos ao EDITAL deverão ser 

apresentados à Comissão de Licitação da Concorrência Pública 002/2013, e 

poderão ser feitos por escrito, via protocolo, das 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 

às 16:00 horas, no setor de Protocolo da Fundação, na Av. Auro Soares de Moura 

Andrade nº 664, Portão 8, Prédio da Administração - 1º andar, Barra Funda, São 

Paulo Capital, ou por meio de “fac simile,” fone (011) 38234611 até 5 (cinco) dias 

úteis antes da abertura do envelope nº 01 – DA PROPOSTA.  Os esclarecimentos 

serão respondidos pela Comissão de Licitação, somente por meio de publicação 

no sítio eletrônico da Fundação Memorial da América Latina.  

 

2. DO OBJETO: 

 

2.1 A presente concorrência tem por objeto a SUBPERMISSÃO administrativa de 

uso das áreas identificadas nas plantas anexas a este Edital, ANEXOS III, IV e 

V, para os fins de exploração dos serviços de restaurante. lanchonetes, e 

cafeteria a saber: 

2.1.1. Área contígua ao Pavilhão da Criatividade, destinada ao uso exclusivo 

da SUBPERMISSIONÁRIA para restaurante e lanchonete, em conformidade 

com o disposto no ANEXO I deste edital que regulará as condições específicas 

de funcionamento, instalações e equipamentos, obrigações da 

SUBPERMISSIONÁRIA e fiscalização; 

2.1.2.1 A SUBPERMISSIONÁRIA OBRIGA-SE A EXECUTAR A 

REFORMA CONFORME DESCRITA NO ANEXO I-A 

 

2.1.2. Área situada no Foyer do Auditório Simón Bolívar para uso de 

cafeteria, com uso diuturno, no horário normal de funcionamento, 

excetuando-se os casos em que havendo autorização a terceiros, esses 

não desejem seu funcionamento, em conformidade com o disposto no 

ANEXO II deste edital que regulará as condições específicas de 



 

 

funcionamento, instalações e equipamentos, obrigações da 

SUBPERMISSIONÁRIA e fiscalização;  

2.1.3. Quiosque localizado na Praça Cívica – com uso diuturno, no horário 

normal de funcionamento, em conformidade com o disposto nos ANEXOS I e 

V deste edital que regulará as condições específicas de funcionamento, 

instalações e equipamentos, obrigações da SUBPERMISSIONÁRIA e 

fiscalização;  

 

2.2. A SUBPERMISSIONÁRIA receberá às instalações concernentes aos espaços 

identificados nos ANEXOS I a V, que fazem parte integrante deste instrumento, 

devendo providenciar por sua conta os reparos que entender necessários ao seu 

pleno funcionamento, desde que previamente comunicados à FUNDAÇÃO 

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA para aprovação, de forma a não descaracterizar 

as suas condições arquitetônicas e respeitadas as normas de segurança.     

 

2.3. A SUBPERMISSIONÁRIA OBRIGA-SE A PROVIDENCIAR A REFORMA DO 

ESPAÇO DESTINADO AO RESTAURANTE, LOGO APÓS O INÍCIO DO TERMO, 

NO PRAZO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS, ORÇADO NO IMPORTE DE R$ 

162.266,58 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS 

REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), EXATAMENTE COMO DESCRITO 

NO ANEXO I-A, que será pago pela SUBPERMISSIONÁRIA e compensado do 

pagamento referente ao total do contrato até que atinja o montante, e será 

acompanhado e fiscalizado pela Gerência Técnica, devendo ainda ser 

entregues as notas fiscais concernentes a esta instalação. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Somente poderão participar da presente licitação as associações, sociedades, 

microempresas, empresas de pequeno porte, entidades, instituições congêneres, 

que comprovarem a necessária qualificação no que se refere à habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, bem 

como atendam a todas as exigências do edital. 

 



 

 

3.2 Será vedada a participação de interessados quando:  

3.2.1 Declarados inidôneos por ato do poder público; 

3.2.2 Sob processo de falência, recuperação judicial e dissolução judicial;  

3.2.3 Impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública;  

3.2.4 Reunidos em consórcio;  

3.2.5 Inscritas no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais – CADIN- Estado de São Paulo, nos termos da Lei 

Estadual nº 12.799/2008, regulamentada pelo Decreto nº 53.455/08; 

 

3.3 Ficam igualmente impedidas de participar da licitação aquelas interessadas que 

se enquadrem nas demais disposições do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

suas alterações posteriores.  

 

3.4 As licitantes poderão, se assim o desejar, fazer-se representar nas sessões 

públicas de recebimento e de abertura de envelopes pelos: 

3.4.1 Seus sócios, com poderes expressos no contrato social, ou estatuto. 

3.4.2 Seus diretores, com poderes expressos no contrato social, ou estatuto.  

3.4.3 Procuradores constituídos por meio de instrumento público ou particular, 

por pessoa com poderes para a outorga, apresentando também o instrumento 

que indica o outorgante. 

 

3.5 Os documentos comprobatórios da representação legal deverão estar 

disponíveis para apresentação, sempre que solicitados, em quaisquer dos atos da 

licitação, acompanhado de documento de identidade com foto.  

 

3.6 Os documentos de habilitação e as propostas somente poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião 

de notas ou ainda, por meio de visto feito por membro da Comissão de Licitação, ou 

por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda aquelas que podem ser 

expedidas pela Internet, estando a aceitação desses documentos condicionada à 

confirmação da sua validade. 

 

3.6.1 Serão aceitas somente cópias legíveis. 



 

 

 

3.6.2 Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. Os 

licitantes serão responsáveis, sob as penas da lei, pela veracidade das 

informações prestadas e pela autenticidade dos documentos apresentados. 

 

3.6.3 A Comissão de Licitação se reserva o direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

 

3.6.4 Os membros da Comissão de Licitação poderão vistar as cópias 

simples trazidas ao processo, desde que lhes sejam apresentadas os 

originais e somente estes. 

 

3.7 As validades para os documentos apresentados, serão aquelas constantes nos 

mesmos, ou estabelecidas legalmente.  

 

3.7.1 Nos casos omissos a Comissão de Licitação considerará como prazo de 

validade aceitável o de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão. 

 

3.8 Não se admite a remessa de quaisquer documentos, e envelopes de proposta e 

de habilitação, quer por via postal, quer por meio de “fac-simile”, ou internet, ou outro 

similar. 

 

3.9 A simples apresentação da proposta corresponde à indicação, por parte do 

licitante de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente 

licitação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

3.9.1 Fica o licitante obrigado a informar, sob as penalidades cabíveis, a 

superveniência de fato impeditivo da habilitação, se ocorrer após a abertura do 

certame.  

  

3.10 A entrega da proposta implica nos seguintes compromissos por parte dos 

licitantes:  



 

 

3.10.1. Estar ciente das condições da licitação e concordar com os termos do 

edital e contrato; 

3.10.2 Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados; 

3.10.3 Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela 

Comissão de Licitação; 

3.10.4 Manter durante toda a execução do eventual contrato, todas as 

obrigações por ele assumidas, bem como as condições de habilitação e 

qualificação para a execução exigida na licitação. 

 

4. DAS INSTRUÇÕES E DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES  

 

4.1 Os envelopes nº 01 - DA PROPOSTA e o nº 02 - DA HABILITAÇÃO serão 

recebidos no dia 16/10/2013, das 10:30 às 11:00 horas, no Mini Auditório do 

Anexo dos Congressistas, situado na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, nº 

664, Barra Funda, São Paulo, SP, localizado ao lado do Auditório Simón Bolívar. 

4.1.1 A abertura do envelope nº 01 - DA PROPOSTA será realizada no dia 

16/10/2013, às 11:10 horas, no Mini-Auditório do Anexo dos 

Congressistas, situado na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, nº 664, 

Barra Funda, São Paulo/SP, localizado ao lado do Auditório Simón Bolívar, 

sendo que o ENVELOPE nº 02 - DA HABILITAÇÃO será aberto, 

oportunamente, mediante prévia comunicação no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo - DOE. 

4.1.2 As interessadas em participar do procedimento deverão observar 

rigorosamente o horário fixado para a entrega dos ENVELOPES nº 01- DA 

PROPOSTA e nº 02- DA HABILITAÇÃO, pois eventuais atrasos, ainda que 

mínimos, não serão tolerados.  

 

4.2 Os envelopes nº 01 - DA PROPOSTA e nº 02- DA HABILITAÇÃO deverão ser 

opacos, impedindo a identificação do seu conteúdo, lacrados, de molde a se 

tornarem indevassáveis e subscritos com os seguintes dizeres: 

 

 



 

 

À Fundação Memorial da América Latina 

A/C da Comissão de Licitação da Concorrência Pública 002/2013  

Processo FMAL nº 262/2013 

 

ENVELOPE Nº 01 - DA PROPOSTA 

OBJETO: Subpermissão de uso de áreas do Centro Cultural Memorial da 

América Latina para os fins de exploração dos serviços de 

lanchonete/restaurante e cafeteria, de acordo com as especificações contidas na 

cláusula 2 – DO OBJETO. 

 

Razão social, CNPJ e endereço completo da licitante 

ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 16/10/2013, das 10:30 às 11:00horas 

ABERTURA DO ENVELOPE: DIA 16/10/2013 às 11:10 horas 

LOCAL: Mini-Auditório do Anexo dos Congressistas, localizado ao lado do 

Auditório Simón Bolívar, situado na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, nº 664, 

Barra Funda, São Paulo/SP.  

 

À Fundação Memorial da América Latina 

A/C da Comissão de Licitação da Concorrência Pública 002/2013  

Processo FMAL nº 262/2013 

 

ENVELOPE Nº 02 - DA HABILITAÇÃO 

OBJETO: Subpermissão de uso de áreas do Centro Cultural Memorial da 

América Latina para os fins de exploração dos serviços de 

lanchonete/restaurante e cafeteria, de acordo com as especificações contidas na 

cláusula 2 – DO OBJETO. 

 

Razão social, CNPJ e endereço completo da licitante 

ENTREGA DOS ENVELOPES: DIA 16/10/2013, das 10:30 às 11:00 horas  

LOCAL: Mini-Auditório do Anexo dos Congressistas, situado na Avenida Auro 

Soares de Moura Andrade, localizado ao lado do Auditório Simón Bolívar, nº 664, 

Barra Funda, São Paulo/SP. 

ABERTURA: mediante prévia comunicação no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo - DOE  

 



 

 

4.3 Não serão recebidos envelopes em desacordo com as instruções deste Edital, 

nem os que forem entregues fora do prazo estatuído no item 4.1. supra. 

 

4.4 A documentação apresentada deverá estar rubricada e numerada 

sequencialmente pela licitante. 

 

5. DA PROPOSTA: 

 

5.1 O ENVELOPE nº 01 - DA PROPOSTA conterá a PROPOSTA, nos exatos 

termos do ANEXO X - PLANILHA DE PREÇOS, redigida em idioma nacional, de 

forma clara e sem emendas ou rasuras, digitada em papel timbrado, próprio da 

licitante, datada e assinada pelo seu representante legal e com as folhas numeradas 

em ordem crescente e rubricadas, devendo conter sob pena de desclassificação:  

 

5.1.1 Indicação da razão social da proponente, endereço completo e CNPJ/MF, 

além do número desta Concorrência Pública FMAL nº 002/2013. 

 

5.1.2 Prazo de Validade da Proposta, não inferior a 90 (noventa) dias, 

contados da data da abertura das Propostas. 

 

5.1.3 Na hipótese de decorrer o prazo de validade das Propostas de preços 

sem convocação para a contratação, ficam as licitantes liberadas dos 

compromissos assumidos, ou lhes será facultada a possibilidade de prorrogar o 

referido prazo por mais 60 (sessenta) dias, devendo as interessadas em 

prosseguir no certame se manifestar expressamente no prazo de 2 (dois) dias 

úteis, contados a partir da convocação publicada no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo- DOE.    

 

5.1.4 Preço ofertado pela utilização dos locais descritos nos itens 2.1.1, 2.1.2 

2.1.3 deste Edital e dos equipamentos objeto do contrato de SUBPERMISSÃO 

de uso. O preço será expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e 

por extenso, consideradas as condições constantes do ANEXOS I a V que são 

partes integrantes deste instrumento. 



 

 

5.1.5 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, em 

algarismos e por extenso. 

 

5.2 Existindo discordância entre preços ofertados em algarismos e por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

 

5.3. Os preços ofertados não poderão ser inferiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

para o restaurante/lanchonete, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a cafeteria, e 

a R$ 1.000,00 (um mil reais) para o quiosque, ficando a critério dos participantes 

ofertarem valores superiores. 

5.3.1 O preço da refeição por quilograma terá o preço máximo de R$ 25,00 

(vinte e cinco reais) para servidores e estagiários da SUBPERMITENTE, e o 

mínimo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e máximo de R$ 45,00 (quarenta e 

cinco reais), para os demais usuários.  

 

5.4. Só serão aceitas propostas para a utilização conjunta das áreas, descritas 

nos Anexos I a V.  

 

5.5. Serão desclassificadas as cotações que apresentarem oferta de preço pela 

utilização de espaço inferior ao mínimo exigido no item 5.3 ou que ofereçam 

vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

 

6.  DOS DOCUMENTOS PERTINENTES À HABILITAÇÃO: 

6.1. O envelope 02 HABILITAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO deverá conter os 

documentos a seguir enumerados exigidos para a habilitação da licitante: 

 

6.1.1.  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

6.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais 

acompanhada de prova de diretoria em exercício, estatuto ou contrato 

social em vigor, bem como suas alterações; 



 

 

6.1.1.3 Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício, estatuto ou contrato social em vigor, bem 

como suas alterações; 

6.1.1.4 Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada no 

subitem 6.1.1.2, deste subitem;  

6.1.1.5 Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa 

ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade 

assim o exigir.  

6.1.1.6 Fica vedada a participação de cooperativa, conforme disposto no 

Decreto Estadual nº 55.938, de 21 de junho de 2010.  

 

OBS. A habilitação jurídica deverá estar em consonância ao ramo de atividade 

da participante e compatível com o(s) objeto(s) desta concorrência.   

 

6.1.2 COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL: 

 

6.1.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ), pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto deste edital; 

 

6.1.2.2 Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo à 

sede ou ao domicílio da licitante da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto deste edital; 

 

6.1.2.3 Prova de Inscrição no cadastro de contribuinte municipal, se houver, 

relativo à sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 

 

6.1.2.4 Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual de sua sede ou 

do domicílio da licitante, ou outra prova equivalente, na forma da Lei;  



 

 

 

6.1.2.5 Certidão de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão de 

Tributos Mobiliários) da sede ou do domicílio do interessado ou outra prova 

equivalente, na forma da Lei; 

 

6.1.2.6 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e 

dívida ativa da União, ou outra prova equivalente, na forma da Lei; 

 

6.1.2.7 Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade 

Social (INSS), ou outra prova equivalente, na forma da Lei; 

 

6.1.2.8 Certidão de regularidade de débito para o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), ou outra prova equivalente, na forma da Lei. 

 

6.1.2.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, ou positiva com 

efeitos de negativa, na forma da Lei Federal nº 12.440/2011. 

 

6.1.3. PROVA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A qualificação técnica será dada 

mediante: 

a- Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, constituído de 

apresentação de pelo menos um atestado de prestação de serviços de produção, 

manipulação e fornecimento de alimentos. O atestado de prestação de serviços 

técnico-profissional pode ter sido emitido por pessoa jurídica tanto de direito público 

como privado, referente a serviço realizado em qualquer época ou lugar, 

caracterizando a execução de serviços sem irregularidades; 

 

b - Declaração subscrita por representante legal da licitante, comprometendo-se a 

cumprir toda a legislação municipal, estadual e federal, inclusive as Resoluções dos 

Conselhos Federal e Regional de Nutricionistas, referente à sua atividade, devendo 

especialmente apresentar seu registro/cadastro no respectivo Conselho e o 

Nutricionista Responsável Técnico.   

 



 

 

c - Certificado de Vistoria emitido pela Gerência de Recursos Humanos e 

Patrimoniais da Fundação, afirmando que foram vistoriados por preposto da licitante 

as áreas e instalações onde serão executados os serviços objeto do certame. O 

atestado será fornecido na mesma impreterivelmente nos dias 02/10/2013 e/ou 

14/10/2013 às 15:00 HS na Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 

São Paulo/SP – Prédio da Administração – 1º Andar – Gerência de Recursos 

Humanos e Patrimoniais. 

d - Declaração subscrita por representante legal da licitante, comprometendo-se a 

apresentar, na data da assinatura do contrato, a contratação de serviços de coleta 

de lixo na forma estabelecida pelo regulamento da Fundação Memorial da América 

Latina, conforme item 3.3 do Anexo I do Edital e item 3.4 do Anexo II do Edital. 

6.1.4.  COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a - certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 

comarca da sede da licitante, observado o respectivo prazo de validade; caso não 

indicado este prazo no próprio documento, só serão aceitas certidões expedidas em 

data não superior a 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para apresentação 

dos envelopes, na forma do subitem 4.1; 

6.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES  

6.1.5.1 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por 

seu representante legal, nos moldes do Anexo VII deste Edital, de que se 

encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, Decreto 

Estadual nº 42.911, de 06/03/1998, e assegurando a inexistência de 

impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração,  

OBS: Para confirmação da qualificação técnica das empresas a Comissão Julgadora 

poderá, a seu critério e sem comunicação prévia, realizar diligências, a fim de 

certificar as informações documentais; 

 

7. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO: 

7.1 A presente Concorrência Pública será processada e julgada de acordo com o 

procedimento estabelecido nos artigos da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas 



 

 

alterações posteriores, Decreto Estadual nº 54.010/2009 (dispõe sobre a 

obrigatoriedade de inversão de fases) e demais legislações correlatas.  

7.2 Os esclarecimentos feitos durante as sessões públicas, quando necessários e 

desde que solicitados pela Comissão de Licitação, constarão obrigatoriamente da 

respectiva ata. 

7.3 Dos interessados em participar das reuniões de abertura dos envelopes, 

representando as licitantes, será exigida a PROCURAÇÃO em papel timbrado da 

licitante e instrumento público ou particular, por parte de quem possa outorgá-la, 

com menção expressa de que lhes são conferidos amplos poderes, inclusive para 

recebimento de intimações e decisão sobre a desistência ou não de recursos.  

7.3.1 O instrumento de procuração deverá ser exibido pelos portadores antes 

do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retidos e juntados ao 

processo. 

7.3.2 A não apresentação do instrumento de procuração não implica na 

inabilitação da licitante, mas a impede de discordar e/ou se manifestar contra 

as decisões tomadas pela Comissão de Licitação no ato de abertura dos 

envelopes nº 01- DA PROPOSTA e o nº 02 - DA HABILITAÇÃO. 

7.4 É facultado à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 

fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar 

a instrução do processo.  

8. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DOS CRITÉRIOS DO JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS – ENVELOPE Nº 01- DA PROPOSTA 

8.1 No dia, local e hora, previstos no subitem 4.1. do presente Edital, reunir-se-á a 

Comissão de Licitação, recebendo os instrumentos de procurações dos 

representantes legais das empresas participantes, que estejam presentes ao ato. 

8.2 Após a hora marcada no subitem 4.1, nenhum envelope mais será recebido. 

8.3 Os ENVELOPES nº 01 - DA PROPOSTA e nº 02 - DA HABILITAÇÃO serão 

rubricados por todos os membros da Comissão de Licitação, e se desejarem, os 

representantes com poderes expressos. 



 

 

 

8.4 Na mesma sessão pública, citada no subitem 4.1, a Comissão de Licitação 

procederá à abertura do ENVELOPE nº 01 - DA PROPOSTA, podendo a 

documentação de seu conteúdo ser examinada por todos os representantes, que os 

rubricarão juntamente com a Comissão de Licitação, observados os dispostos nos 

subitens a seguir:  

8.4.1 Abertura dos envelopes contendo as propostas das proponentes; 

8.4.2 Verificação da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os 

requisitos e as especificações do edital;  

8.4.3 Julgamento e classificação das propostas; 

8.5 Decorrido o ato de abertura do ENVELOPE nº 01 – DA PROPOSTA - é 

facultado, à Comissão de Licitação, julgar as propostas apresentadas na mesma 

sessão ou fazê-lo posteriormente, em outra reunião. 

8.6. O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão, em conformidade 

com o presente Edital, sendo considerada vencedora a licitante que ofertar o maior 

valor total para utilização dos locais arrolados no item 2.1 deste Edital e dos 

equipamentos constantes dos ANEXOS I a V, sendo que não poderá ser inferior ao 

fixado na cláusula 5.3. 

8.6.1 Havendo empate entre duas ou mais propostas, a Comissão de Licitação 

considerará, inicialmente, para critério de desempate, a seguinte ordem: 

8.6.1.1 A preferência da microempresa e da empresa de pequeno porte nos 

termos da legislação em vigor; 

8.6.1.2 A que ofertar o menor preço por quilograma para os servidores e 

estagiários; 

8.6.1.3 A que ofertar o menor preço por quilograma para o público em geral;  

8.6.1.4 Será efetuado sorteio público entre as licitantes empatadas, 

mediante a convocação de todos os licitantes, com antecedência necessária, 

na presença dos interessados. 

8.6.2. Para todos os efeitos serão considerados para proposta, inclusive para 

os critérios de desempate:  



 

 

a) os valores compostos de números inteiros com centavos (duas casas 

decimais – R$ XX,00) nos preços, sendo desconsideradas as casas decimais 

que ultrapassarem este limite) ; 

b) os valores dados por extenso em detrimento dos valores somente 

numéricos, caso forem diferentes na mesma proposta.  

8.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições 

estatuídas neste Edital, ou se mostrarem manifestamente inexeqüíveis ou, ainda, 

forem baseadas em outras propostas. 

8.8. A Comissão julgará e classificará as propostas, divulgando o resultado na 

sessão de abertura dos envelopes, ou ainda a seu critério, em data marcada e 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado, sendo que, se todas as propostas 

forem desclassificadas, poderá ser concedido, às licitantes, o prazo de 8 (oito) dias 

úteis para a apresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a 

desclassificação. 

8.8.1. A Comissão ao julgar as propostas, poderá solicitar às licitantes, 

informações complementares. 

8.8.2. Serão consideradas inabilitadas as proponentes que não atenderem às 

exigências ou não preencherem os requisitos exigidos pelo Edital. 

 

8.9 Depois da abertura dos envelopes, havendo ou não julgamento das propostas, 

será lavrada ata circunstanciada da sessão, assinada pelas licitantes presentes e 

pela Comissão de Licitação, devendo toda e qualquer declaração constar 

obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo, posteriormente, tanto as 

proponentes que não tiverem comparecido, como as que, mesmo comparecendo, 

não consignarem em ata os seus protestos. 

  

9. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DO ENVELOPE Nº 2 - DA 

HABILITAÇÃO: 

 

9.1 Havendo renúncia expressa de todas as licitantes quanto à interposição de 

recurso relacionado com a fase de julgamento e classificação da proposta, poderá 



 

 

ser aberto, a critério da Comissão de Licitação, na mesma sessão pública, o 

ENVELOPE nº 02 - DA HABILITAÇÃO, das licitantes habilitadas. 

 

9.2 Não ocorrendo a hipótese prevista no item anterior e decorrido o prazo de 

recurso contra o julgamento da proposta e decididos os recursos que forem 

interpostos, a Comissão de Licitação marcará local, dia e hora, através de 

publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE, para a sessão pública 

de abertura dos ENVELOPES nº 02 – DA HABILITAÇÃO das licitantes com 

propostas classificadas e devolução dos envelopes pertencentes às não habilitadas. 

 

9.3 Será aberto o ENVELOPE Nº 02 – DA HABILITAÇÃO, das 3 (três) primeiras 

classificadas, sendo todos os documentos rubricados pela Comissão de Licitação e 

pelas licitantes ou seus representantes legais presentes. 

 

9.4 Desta fase será lavrada ata circunstanciada da sessão, assinada pelas licitantes 

presentes e pela Comissão de Licitação, devendo toda e qualquer declaração 

constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo, posteriormente, 

tanto as proponentes que não tiverem comparecido, como as que, mesmo 

comparecendo, não consignarem em ata os seus protestos, desde que tenham 

poderes para tal, ou por instrumento de procuração ou por meio de contrato. 

9.4.1 Na hipótese de haver desclassificação de licitante, haverá a apreciação 

da documentação relativa à habilitação de tantas licitantes remanescentes 

quantas forem inabilitadas nesta fase.  

 

9.4.2 Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Fundação poderá fixar o prazo 

de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, escoimada da 

causa que ensejou a inabilitação. 

  

9.4.3 Os documentos de habilitação serão juntados aos autos do processo para 

análise e julgamento pela Comissão de Licitação, ficando a critério desta, 

através de ato motivado, o saneamento de falhas irrelevantes, no prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis, sob pena inabilitação da licitação.  

 



 

 

9.4.4 Decorrido o prazo para interposição de recurso, ou após o seu regular 

julgamento, os envelopes nº 02 – DA HABILITAÇÃO, não abertos pela 

Comissão de Licitação, poderão ser retirados pelas licitantes, através de seu 

representante devidamente qualificado.  

 

9.4.5 Os envelopes nº 2 - DA HABILITAÇÃO ficarão disponíveis para retirada 

por 60 (sessenta) dias contados a partir da adjudicação, publicada no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo - DOE, e vencido este prazo poderá a 

Fundação destruí-los. 

 

9.5 Julgadas e classificadas as propostas, e analisada a documentação, após o 

julgamento do certame, a Comissão de Licitação encaminhará o processo à Diretoria 

Administrativa e Financeira da Fundação Memorial da América Latina para os fins de 

homologação do resultado e adjudicação do objeto licitado. 

 

9.6 A homologação e a adjudicação serão publicadas no Diário Oficial do Estado de 

São Paulo - DOE. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 

10.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste EDITAL, perante a Fundação 

Memorial da América Latina, o licitante que não o fizer até antes do segundo dia 

útil que anteceder a abertura do ENVELOPE Nº 01 – DA PROPOSTA, nos termos 

do art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, 

devendo a mesma ser dirigida à Comissão de Licitação da Concorrência Pública nº 

FMAL 002/2013, somente por escrito, por fac simile (11- 3823-4611), ou por 

meio de petição protocolada, no horário das 9:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 

17:30 horas, de segunda a sexta-feira, no setor de Protocolo da Fundação, na 

Av. Auro Soares de Moura Andrade nº 664 – Prédio da Administração - 1º andar, 

Portão 8, Barra Funda, São Paulo Capital.  

 

10.1.1 A impugnação por “fac simile” deverá conter número de telefone e 

qualificação do remetente, inclusive, com endereço completo e o conteúdo da 



 

 

impugnação deverá ser legível e pertinente à matéria, e deverá ser dirigida ao 

Diretor Administrativo e Financeiro.  

 

10.1.2 A Comissão de Licitação, após manifestar-se sobre a impugnação, 

submeterá ao Diretor Administrativo e Financeiro, a quem caberá decidir 

motivadamente. 

 

10.1.3 Caso seja acolhida a impugnação, implicando o fato na alteração deste 

EDITAL, de tal modo que afete a formulação das PROPOSTAS, será 

designada nova data para a realização do certame.   

 

10.1.4 A licitante que protocolizar impugnação não estará impedida de 

participar do certame.  

 

10.2. As licitantes poderão, nas diversas fases da licitação, interpor os RECURSOS 

previstos no artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, desde que 

apresentados no prazo legal. 

 

10.2.1 Os recursos serão dirigidos ao Diretor Administrativo e Financeiro, 

somente por escrito e protocolados, nos respectivos prazos legais previstos 

na Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações posteriores, no Setor do 

Protocolo da Fundação Memorial da América Latina, das 9:00 às 12:00 horas e 

das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Av. Auro Soares de 

Moura Andrade nº 664 – Prédio da Administração - 1º andar, Portão 8, Barra 

Funda, São Paulo Capital.  

10.2.1.1. Não serão aceitos recursos via “fac simile”.  

 

10.2.2 Interposto o recurso, será este comunicado às demais licitantes, no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE, que poderão contrarrazoá-lo, nos 

termos do § 3º, do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações 

posteriores, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, protocolizado no Setor 

do Protocolo da Fundação Memorial da América Latina, das 9:00 às 12:00 

horas e das 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Av. Auro 



 

 

Soares de Moura Andrade nº 664 – Prédio da Administração - 1º andar, Barra 

Funda, São Paulo, Capital.  

 

10.3 A intimação dos atos relativos à impugnação, à habilitação ou à inabilitação, ao 

julgamento das propostas, à anulação ou à revogação da licitação, será feita 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE, exceto nos 

casos de habilitação ou inabilitação e de julgamento das propostas, se presentes os 

prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, hipótese em que tudo 

constará de ata lavrada no ato. 

 

11. DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO TERMO DE SUBPERMISSÃO. 

 

11.1. Após homologado o resultado do certame e adjudicado os objetos da presente 

licitação, a(s) vencedora(s) da licitação será(ao) convocada(s) para firmar(em) o 

termo de SUBPERMISSÃO, conforme Anexos, que são parte integrante deste 

Edital, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da convocação. 

11.1.1.  A presente SUBPERMISSÃO tem previsão de ser iniciada a partir 

de 19/12/2013.  

 

11.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado por igual período, quando 

solicitado pela(s) adjudicatária(s) durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado, aceito pela Fundação Memorial da América Latina. 

 

11.3. Havendo recusa, injustificada, da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o 

instrumento da SUBPERMISSÃO, após decorridos 10 (dez) dias úteis da 

convocação para tanto, a Fundação poderá, nos termos do § 2º do artigo 64 da Lei 

Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, chamar as licitantes 

remanescentes, por ordem de classificação, para fazê-lo, nas mesmas condições 

ofertadas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, sem prejuízo das 

penalidades legalmente previstas. 

 



 

 

 11.4. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias do término da licitação, sem a 

convocação para assinatura do Termo de SUBPERMISSÃO, ficam as licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 

 

11.5. Para assegurar o fiel e cabal cumprimento de todas as obrigações pactuadas, 

a SUBPERMISSIONÁRIA obriga-se, no ato da assinatura do Termo de 

SUBPERMISSÃO, a apresentar, à Gerência Financeira da Fundação Memorial da 

América Latina, comprovante do recolhimento de garantia, no valor que for 

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado para a SUBPERMISSÃO, 

considerados os 60 (sessenta) meses do seu prazo de vigência. 

 

11.6. A garantia referida no subitem anterior assegurará a solução das multas e 

encargos impostos à SUBPERMISSIONÁRIA, devendo ser suplementada, no prazo 

de 05 (cinco) dias após comunicação por escrito, caso se torne insuficiente para 

completar o valor das multas e repor a garantia, de modo a mantê-la íntegra e eficaz 

durante todo o curso da SUBPERMISSÃO. 

 

11.7. A garantia a que se refere o subitem 12.5 poderá ser representada, 

alternativamente, pelas seguintes modalidades: 

 

a - caução à Fundação, efetuada obrigatoriamente no BANCO DO BRASIL S.A, nos 

termos da legislação em vigor;  

b - fiança bancária: a ser prestada por entidade financeira, segundo normas 

expedidas pelos órgãos competentes; 

c - seguro garantia: a ser efetuado mediante a entrega, à Gerência Financeira da 

Fundação, da competente apólice, emitida exclusivamente a seu favor, como única 

beneficiária do seguro, por seguradora legalmente autorizada, funcionando no 

Estado de São Paulo, cobrindo risco de quebra de contrato. 

 

11.8. A garantia prestada pela Contratada só será liberada ou restituída após o 

término da vigência do contrato oriundo da presente licitação.   

 

12. DAS SANÇÕES: 



 

 

12.1 A escusa injustificada da adjudicatária em assinar o Termo de Subpermissão, 

dentro do prazo estabelecido neste Edital, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando-a, garantida a prévia defesa, às penalidades 

estabelecidas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas 

alterações posteriores. 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

13.1 É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer 

fase da concorrência, a promoção de diligências destinadas a verificar informações 

fornecidas pelas proponentes, ou para esclarecer ou complementar a instrução do 

processo. 

 

13.2 Para efeitos de habilitação, admitir-se-á o saneamento de falhas, nos termos do 

artigo 1º, § 5º, da Lei Estadual nº 13.121/2008. 

 

13.3 A apresentação da proposta implica na admissão e pleno conhecimento do 

presente Edital e da minuta contratual que dele faz parte integrante, sujeitando-se a 

proponente às condições neles estabelecidas, não podendo alegar 

desconhecimento posterior das referidas condições. 

 

13.4 Nos termos do artigo 6º da Lei Estadual nº 12.799/08 e do artigo 7º do Decreto 

Estadual nº 53.455/08, será obrigatória a realização, pela FUNDAÇÃO, de consulta 

prévia ao CADIN ESTADUAL para a celebração do contrato a que se refere a 

presente licitação. 

 

13.5 A existência de registro no CADIN ESTADUAL constituirá impedimento à 

contratação da Adjudicatária. 

 

13.6. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca da licitação, em 

carta dirigida à Comissão Julgadora e entregue na Divisão de Suprimentos da 

Fundação, à Av. Auro Soares de Moura Andrade nº 664 - 1º andar, até 05 (cinco) 

dias úteis antes da data de recebimento das propostas. 

 



 

 

13.7. Integram, o presente Edital, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – Memorial Descritivo e Técnico da SUBPERMISSÃO da área de 
Restaurante e Lanchonete contígua ao Pavilhão da Criatividade e 
Lanchonete/Quiosque na Praça Cívica.  
 

ANEXO I – A - Memorial Descritivo da Reforma do Restaurante 

 

ANEXO II - Memorial Descritivo e Técnico da SUBPERMISSÃO da área de 

Cafeteria do Auditório Simón Bolívar; 

  

ANEXO III - Planta da área contígua ao Pavilhão da Criatividade; 

 

ANEXO IV – Planta da área do Foyer do Auditório Simón Bolivar; 

 

ANEXO V – Planta da área de localização da Lanchonete/Quiosque; 

 

ANEXO VI - Minuta do Termo de subpermissão de uso de dependências e bens 

destinados à prestação de serviços de restaurante, lanchonete e cafeteria na 

Fundação Memorial da América Latina; 

 

ANEXO VII - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo, de 

regularidade e de declaração referente ao trabalho de menor 

  

ANEXO VIII – Modelo de Ficha de Avaliação dos Serviços e Expectativas para 

Restaurante, Lanchonete e cafeteria;  

 

ANEXO IX – Modelo de planilha de preço 

 

São Paulo, 11 de setembro de 2013. 

 

 

Sérgio Jacomini 

Diretor Administrativo e Financeiro 



 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA FMAL Nº 02/2013                          

PROCESSO FMAL 262/2013 

 

ANEXO I 

 
Memorial Descritivo e Técnico da SUBPERMISSÃO da área de Restaurante e 
Lanchonete contígua ao Pavilhão da Criatividade e Lanchonete/Quiosque na 
Praça Cívica.  
 

1. Condições especificas: 

 

1.1 O fornecimento das refeições deverá ser efetuado nos locais e horários 

mencionados no item 3.1 do termo de SUBPERMISSÃO de uso, a saber: para 

restaurante, de segunda a sexta-feira em horário de almoço, compreendido 

entre as 11h30 e às 14h30 horas, facultando-se a abertura aos sábados e 

domingos; para lanchonetes, de domingo a domingo, no mínimo das 

09h00min às 18h00min horas, ficando facultado à SUBPERMISSIONÁRIA o 

não funcionamento das lanchonetes apenas às segundas feiras. 

 

1.2 As refeições do tipo “SELF-SERVICE”, a preço por quilo, deverão observar 

valores mínimos de calorias e serem servidas em perfeitas condições de 

conservação, higiene e boa apresentação. 

 

1.3 O almoço deverá ser composto de no mínimo: 

 8 (oito) variedades de pratos quentes, sendo que pelo menos três deles 

compostos com carnes, nas especificações abaixo, variando sempre entre 

pelo menos uma carne branca e duas vermelhas; 

   12 (doze) variedades de pratos frios; 

     4 (quatro) variedades de sobremesas;  

     3 (três) variedades de frutas; 

     4 (quatro) variedades de sucos naturais; 

     3 (três) variedades de refrigerantes; 

     2 (duas) variedades de carnes para serviço “a la carte”, na forma de         

grelhados, sendo uma carne branca e uma carne vermelha, nas especificações 

adiante descritas; 



 

 

    4 (quatro) variedades de sabores de sorvetes; 

 

  1.3.1 As carnes utilizadas deverão seguir a seguinte orientação: 

 

      Grupo A – picanha, filé mignon, lombo de porco, alcatra, contrafilé, 

maminha, badejo, robalo, corvina, namorado; salmão; 

 

      Grupo B – patinho, lagarto, coxão mole, filé de pescado, pernil de porco, 

carne moída de primeira, bisteca de porco, frango inteiro, coxa e sobrecoxa de 

frango, coração de frango, peixinho, paleta, cupim, fraldinha, kani-kama, 

costela de boi; 

 

      Grupo C – fígado, acém, músculo, asa de frango. 

 

 1.3.2 As carnes do Grupo B serão usadas diariamente por serem saborosas e 

mais acessíveis, porém fica obrigada a SUBPERMISSIONÁRIA a usar três 

vezes na semana uma carne relacionada no Grupo A, e as do Grupo C serão 

utilizadas como extra, ou seja, uma terceira carne, conforme conveniência da 

SUBPERMISSIONÁRIA. 

 

1.4 Os cardápios de almoço deverão ser diversificados e somente poderão ser 

repetidos com intervalo de no mínimo 7 (sete) dias, sendo que a 

SUBPERMISSIONÁRIA deverá apresentar mensalmente, até o dia 5 de cada 

mês, e seguir um cardápio prévio de quatro semanas; 

 

1.4.1 Os cardápios deverão obedecer, em todas as fases, às boas técnicas de 

culinária, quanto à higiene e acondicionamento, proporcionando uma 

alimentação saudável e adequada, inclusive quanto a temperos, respeitando as 

características próprias de cada ingrediente integrante, assim como os 

diferentes fatores de modificação – química, física e biológica – no sentido de 

assegurar a preservação dos nutrientes. 

 



 

 

1.5 O preço da refeição por quilo devera ser compatível com a média de 

mercado, e previamente autorizado pela Diretoria Executiva da 

SUBPERMITENTE em caso de majoração, considerando-se sempre o preço 

em relação à região onde se encontra a sede da Fundação Memorial da 

América Latina.  

 

1.5.1 O preço do quilograma deverá ser mantido pela SUBPERMISSIONÁRIA 

durante um ano, devendo sua majoração observar a média de mercado para 

refeições na mesma modalidade na região, devidamente comparada mediante 

a consulta expressa a cinco restaurantes por quilo da região do entorno à 

FMAL e previamente autorizado pela Diretoria Executiva. 

 

1.6 A SUBPERMISSIONÁRIA manterá serviços de lanchonete com os gêneros 

alimentícios abaixo apresentados e mediante tabela de preços exposta ao 

público, não podendo ultrapassar os preços de mercado, a saber: 

 

sanduíches (tipo bauru, misto quente ou natural), sucos naturais, refrigerantes, 

salgados assados, bolos, tortas e doces, biscoitos e bolachas, iogurtes, 

achocolatados, sorvetes embalados de pelo menos quatro sabores. 

 

1.7 Os ingredientes dos lanches a serem preparados e servidos deverão ser de 

primeira qualidade, consumidos dentro do prazo de validade; os salgados 

deverão ser preparados, assados e consumidos no dia, devendo ser 

dispensados em caso de não serem consumidos. 

 

1.8 Os lanches e produtos servidos deverão obedecer, em todas as fases, às 

boas técnicas de culinária, quanto à higiene e acondicionamento, 

proporcionando uma alimentação saudável e adequada, inclusive quanto a 

temperos, respeitando as características próprias de cada ingrediente 

integrante, assim como os diferentes fatores de modificação – química, física e 

biológica – no sentido de assegurar a preservação dos nutrientes. 

 



 

 

1.9 O valor dos produtos consumidos poderá ser pago por cada usuário através 

de vale-refeição, nas diversas modalidades, em especial por aquele que for 

adotado pela SUBPERMITENTE. 

 

 1.10 A SUBPERMISSIONÁRIA deverá conceder aos funcionários e estagiários 

da SUBPERMITENTE desconto sobre o valor do quilograma da refeição, que 

não poderá ultrapassar R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais) por quilograma. 

conforme determinado no item 8.1.5 do Termo de SUBPERMISSÃO de uso; 

 

1.11 Outras variantes para horário de atendimento e fornecimento de 

alimentação poderão ser estabelecidas mediante autorização da Diretoria 

Administrativa e Financeira da SUBPERMITENTE; 

 

2 Instalações e equipamentos 

 

2.1. A SUBPERMISSIONÁRIA receberá as instalações, mediante termo de 

SUBPERMISSÃO de uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas partes 

interessadas. As referidas instalações compõem-se de equipamentos e 

mobiliário, conforme segue: 

 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DO RESTAURANTE 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE PATRIMÔNIO 

Freezer de inox de 1,53 x 0,79 x 0,90 1 2613 

Estante com prateleira e estrado de inox de 2,04 x 1,78 x 0,59 1 2615 

Estante com prateleira e estrado de inox de 2,04 x 1,78 x 0,59 1 2616 

Estante com prateleira e estrado de inox de 2,04 x 1,78 x 0,59 1 2617 

Mesa com 04 pés, rodízios e plataforma 1,20 x 0,60 x 0,86 1 2612 

Mesa com 04 pés, rodízios e plataforma 2,00 x 0,60 x 0,86 1 - 

Balcão refrigerador de fórmica com 06 portas de 4,95 x 0,77 1 - 

Coifa de dois filtros inox duplos e um simples 1 - 

Geladeira vertical 04 portas de inox geral 1 1195 

Aparelho telefônico  2 - 

Geladeira vertical com 06 portas 1 - 

 

 

Observação: A SUBPERMISSIONÁRIA deverá complementar os 

equipamentos e móveis, especialmente mesas e cadeiras para o restaurante, 



 

 

para atender as suas necessidades, com a devida autorização da Gerência 

Recursos Humanos e Patrimoniais da Diretoria Administrativa e Financeira da 

SUBPERMITENTE. 

 

3 Obrigações da SUBPERMISSIONÁRIA: 

 

3.1 Manter no mínimo 5 (Cinco) funcionários para atendimento no período de 

almoço (de 2ª a 6ª feira, das 11:30 às 14:30 horas) e 2 (dois) funcionários nos 

demais períodos em que funcionem as lanchonetes (domingo a domingo, no 

mínimo das 9:00 às 18 horas, com a faculdade de folga somente na segunda-

feira), devendo haver sempre um responsável pela equipe de trabalho; 

 

3.1.1 A SUBPERMISSIONÁRIA deverá informar oficial e previamente a 

identificação e qualificação das pessoas que compuserem a(s) equipe(s) de 

trabalho, constando desse documento relação de pessoas que estejam 

executando os serviços e suas funções, podendo ser requisitado a qualquer 

tempo, cópias dos recibos de pagamento devidamente assinados e cópias das 

guias de recolhimento da Previdência Social – GRPS e do FGTS, devidamente 

quitadas relativamente ao mês da última competência vencida. 

  

3.2 Responder pela manutenção das dependências, instalações e 

equipamentos do restaurante e lanchonete, de acordo com as normas de 

vigilância sanitária, inclusive efetuando, diariamente, a higienização, limpeza e 

conservação de pisos, paredes, mesas, equipamentos e todas as 

dependências, por sua inteira responsabilidade; 

 

3.3 A SUBPERMISSIONÁRIA deverá providenciar a contratação de empresa 

especializada para a retirada e destino final dos resíduos sólidos de sua 

responsabilidade, bem como acondicionar o lixo resultante das atividades em 

sacos plásticos, na forma estabelecida por regulamento da Fundação Memorial 

da América Latina, conforme normas técnicas de higiene, objetivando evitar a 

proliferação de insetos, roedores, micro-organismos e propagação de odores 

desagradáveis, não podendo permanecer o lixo em local impróprio por mais de 



 

 

12 (doze) horas, devendo a retirada do lixo ficar a exclusivo ônus e 

responsabilidade da SUBPERMISSIONÁRIA. 

 

3.4 Realizar dedetização a cada 4 (quatro) meses, ou menos, caso as 

instalações se apresentem infestadas com insetos e/ou pragas; 

 

3.5. Garantir adequadas condições de saúde para todos os funcionários que 

estiverem prestando serviços à SUBPERMISSIONÁRIA, através de exames de 

saúde periódicos conforme legislação vigente; 

 

3.6.  Garantir a segurança física da mão–de–obra, através do fornecimento dos 

equipamentos de segurança individual imprescindíveis; 

 

3.7.  Fornecer pelo menos 02 (dois) uniformes completos a cada um de seus 

funcionários (calça, camisa ou jaqueta, avental de pano ou napa, botas de 

PVC, sapatos, gorro, toca, boné, luvas, máscara, etc.), adequados às 

atividades de produção de refeições e/ou lanches; 

 

3.8.  Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente 

uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e 

asseados, quer nos aspectos pessoais, quer no vestuário e calçado, 

substituindo-se imediatamente, por solicitação da SUBPERMITENTE, aquele 

que não preencher esta exigência. Todos os funcionários deverão portar cartão 

de identificação, do qual deverá constar seu nome e função;  

 

3.9.   Utilizar-se, para a execução dos serviços, de profissionais devidamente 

qualificados; 

 

3.10 Garantir a utilização de técnicas correntes de pré–preparo e preparo das 

refeições de acordo com a moderna ciência da Nutrição no que diz respeito à 

Técnica Dietética; 

 



 

 

3.11 Garantir a utilização de matéria prima adequada, dentro das condições e 

padrões, quanto a critérios organolépticos, higiênicos – sanitários e 

nutricionais; 

 

3.12 Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, 

pratos e talheres, visando à garantia da sanidade e microbiológica dos 

mesmos; 

 

3.13 Serão de responsabilidade da SUBPERMISSIONÁRIA todas e quaisquer 

despesas decorrentes do uso de gás de cozinha; 

 

3.14 A SUBPERMITENTE colocará à disposição da SUBPERMISSIONÁRIA, 3 

(três) ramais telefônicos, ficando sob responsabilidade desta os pagamentos 

das respectivas contas telefônicas nos prazos legais. 

 

3.15 Será também de responsabilidade da SUBPERMISSIONÁRIA a 

manutenção, conservação e reparos da rede hidráulica nos ambientes, objeto 

de SUBPERMISSÃO. 

 

3.16 Manter fixado em local visível o cardápio semanal do restaurante “self-

service”, e tabela de preço de todos os itens encontrados no restaurante; 

 

3.17 A SUBPERMISSIONÁRIA deverá explorar o fornecimento de lanches, de 

forma exclusiva ou compartilhada, por expressa solicitação a ser encaminhada 

pela SUBPERMITENTE, por ocasião dos eventos próprios da Fundação, a 

serem realizados nas Praças da Sombra e Cívica, os quais serão comunicados 

a SUBPERMISSIONÁRIA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 

horas, visando facilitar o consumo do público visitante. 

 

3.17.1 Nas oportunidades de realização dos eventos mencionados na cláusula 

3.17. poderá a SUBPERMISSIONÁRIA servir bebida alcoólica, restrita a 

cerveja e chope. 

 



 

 

3.18 Observar os integrais termos da Resolução – RDC no. 216 de 15 de 

setembro de 2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas 

para Serviços de Alimentação, bem como a Portaria do Município de São Paulo 

nº 2619/2011/SMS e atualizações posteriores. 

 

3.19 Acompanhar a fiscalização mensal que será feita por responsável técnico 

a ser destacado pela SUBPERMITENTE, efetuando avaliação dos serviços em 

conformidade com o disposto no edital. 

 

3.20 Está vetada a divulgação e promoção de publicidade de consumo de 

álcool, estando terminantemente proibida a venda de produtos fumígeros (Lei 

Federal nº.9.294/96).  

 

4 - OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 

4.1 A área destinada à exploração dos serviços de restaurante e lanchonete 

contígua ao Pavilhão da Criatividade deverá manter sua configuração interna 

de forma constante para os frequentadores habituais. Em caso de eventos que 

gerem picos de demanda, a SUBPERMISSIONÁRIA deverá, em conjunto com 

o gestor do contrato por parte da SUBPERMITENTE, encontrar alternativas 

para o atendimento da demanda excedente. 

 

4.2 Todas as atividades e obrigações previstas neste Memorial Descritivo serão 

acompanhados e fiscalizados pela Gerência de Recursos Humanos e 

Patrimoniais. 

 

 

 



 

 

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA FMAL Nº 02/2013 PROC. Nº 262/2013 

 

Anexo I – A 

MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA DO RESTAURANTE 
 

 
1. ÓRGÃO: Fundação Memorial da América Latina 
2. LOCAL: Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 - Barra Funda - S. Paulo/SP. 
3. DATA: Dezembro de 2013. 

4. OBJETO: Projeto de Reforma do Restaurante 

5. SERVIÇOS, MATERIAIS E ACABAMENTOS EM GERAL: 

5.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

5.1.1. Este memorial destina-se a reforma do restaurante do Memorial da 
América Latina das áreas internas e de ampliação das áreas externas. 
Compreende também execução de pisos externos e internos, revestimentos e 
pintura. 

5.1.2. A ordem de execução dos serviços poderá não ser a mesma deste 
memorial descrit ivo. Os serviços deverão ser coordenados de 
acordo com a necessidade da obra; 

5.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES: 

5.2.1. Demolição e remoção dos pisos, existente no salão do restaurante; 

5.2.2. Demolição e remoção dos fechamentos externos existentes nas 
áreas de apoio do restaurante, conforme projeto anexo; 

5.2.3. Demolição e remoção de parte da alvenaria para abertura de novo 
acesso conforme projeto anexo; 

5.3. ALVENARIAS: 
5.3.1. Execução de parede externa com blocos cerâmicos convencionais na 

divisa externa dos sanitários conforme projeto, incluindo fundação e 

infraestrutura;  

5.3.2. Execução de complementos de parede em alvenaria com blocos 

cerâmicos convencionais conforme projeto; 

5.3.3.  Execução de chapisco, emboço, reboco onde foi executada 

novas alvenarias; 

5.4. FECHAMENTOS: 

5.4.1. Fechamentos externos em placas de fibrocimento, conforme projeto 
anexo; 

5.4.2 Fechamento/divisória em placas de gesso acartonado, 
resistência a umidade e ao fogo de 30 minutos com espessura total 
de 10 cm e miolo em lã de rocha; 

5.5. REGULARIZAÇÃO DE PISO: 

5.5.1. Deverão ser executados nos locais indicados conforme projeto e de 
forma a garantir superfícies contínuas, planas, sem falhas e 



 

 

perfeitamente nivelados. Deverão ter declividade mínima de 0,5% em 
direção aos ralos e ou portas externas. 

5 . 6 .  FO RRO DE GESSO :  
5.6.1. Execução de forro nos sanitários em painéis de gesso acartonado 
com espessura de 12,5 mm, fixo e com tabicas metálicas de acabamento; 

5.7 ELÉTRICA: 

5.7.1. Execução de nova rede de iluminação e elétrica para os novos 
sanitários e depósitos com equipamentos, caixas, disjuntores e 
acessórios; 

5.7.2. Instalação de acabamentos elétricos (interruptores e tomadas); 
5.7.3. Instalação de luminárias; 
5.7.4. Execução de rede de dutos interna de iluminação e de pontos de 
tomadas, com conduites flexíveis da marca Tigre e os fios da marca Sil ou 
Pirelli;  
5.7.5. Instalação de suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm; 
5.7.6. Utilizar cabo de cobre de 2,5 mm2, isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C 

5.8. IMPERMEABILIZAÇÃO: 

5.8.1. Nos sanitários e depósitos deverá ser executada impermeabilização 
com cristalizante cimentício Top Plus, Viapol; 

5.9. PORTAS / CAIXILHOS E DIVISÓRIAS: 

5.9.1. Divisórias em vidro temperado serigrafado. cor branco, para 
os boxes internos dos sanitários com 0,65 m x 1,89 m com dobradiça 
de fechamento automático; 

5.9.2. Fornecimento e instalação de porta com batente, lisa em madeira - 82 x 
210 cm. Nas portas do depósito utilizar borracha na parte inferior para a 
proteção da entrada de insetos; 

5.9.3. Fornecimento e instalação de porta lisa de correr, em madeira na 
entrada do banheiro feminino; 

5.9.4. A porta de entrada do sanitário de deficientes será de madeira de 
0,90m abrindo para fora; 

5.9.5. A porta de entrada do sanitário masculino será de madeira de 0,72m 
abrindo para dentro; 

5.9.6. Fornecimento e instalação nos sanitários de caixilhos tipo maxim-
ar com vidro na cor preta; 

5.9.7. Fornecimento e instalação no depósito de caixilhos em alumínio 
tipo basculante, sob medida e dotadas de telas de proteção 
milimétricas, de acordo com exigência da Vigilância Sanitária; 

5.10. FERRAGENS E METAIS: 
5.10.1. Fornecimento e instalação de fechadura com maçaneta para pessoas 

com mobilidade reduzida, em inox, no banheiro destinado a 
portadores de deficiência, nos termos da Lei; 

5.10.2. Fornecimento e instalação de puxador tubular em aço inoxidável 
escovado com 60 cm para porta de correr; 

5.10.3. Fornecimento e instalação de fechadura externa com 
maçaneta tipo alavanca e cilindro, acabamento cor prata; 

5.10.4. Fornecimento e instalação de ferragem completa para porta de box de 
WC tipo livre/ocupado; 



 

 

5.11. HIDRÁULICA: 

5.11.1. Execução de nova rede de hidráulica para os sanitários novos, 
com equipamentos, caixas e acessórios, ligados ao ponto 
mais próximo existente; 

5.12. LOUÇAS SANITÁRIAS: 

5.12.1. Vaso sanitário com caixa acoplada Deca, linha Ravena na cor branco 
gelo;  

5.12.2. Vaso sanitário linha Conforto Vogue Plus Deca na cor branco gelo 
— Cód. P51 para sanitário PNE; 

5.12.3. Três cubas de apoio retangular com mesa Deca — na cor branco gelo, 
ref. L7300, sendo duas na parede central e uma no sanitário feminino; 
5.12.4. Lavatório com meia coluna Vogue Plus Deca, 57x47cm na cor branco 
gelo para sanitário PNE; 
5.12.5. Mictório de louça sifonado autoaspirante; 

5.13. METAIS SANITÁRIOS: 

5.13.1. Torneira para lavatório de mesa bica baixa — linha Link Deca - 
Código 1197.C.LNK; 

5.13.2. Torneira para lavatório de mesa pressmatic Deca; 
5.13.3. Válvula e acabamento de descarga Hidra/Deca; 
5.13.4. Engate flexível metálico DN= 1/2' Deca; 
5.13.5. Sifão de metal cromado de 1" x 1 1/2' Deca; 
5.13.6. Válvula de metal cromado para mictório pressmatic Deca; 
5.13.7. Grelha redonda com disco rotativo em aço inoxidável de 15 cm;  
5.13.8. Registro geral de embutir para acabamento de canopla 1 1/2" Deca;  
5.13.9. Registro geral de embutir para acabamento de canopla 3/4" Deca; 

 5.13.10. Canopla para válvula de descarga; 
 5.13.11. Válvula de descarga com registro; 

 5.13.12. Ducha higiênica com registro no sanitário feminino; 

5.13.13. Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2'; 
5.13.14. Acabamento cromado para registro; 
5.13.15. Bolsas de silicone para as bacias sanitárias Deca; 

5.14. ACESSORIOS SANITÁRIOS: 

5.14.1. Tampa de plástico para bacia sanitária Deca; 
5.14.2. Dispenser toalheiro em ABS e Policarbonato para bobina de 20 cm x 

20 cm, com alavanca; 
5.14.3. Dispenser papel higiênico em ABS para roldão 300/600m, com visor;  
5.14.4. Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml; 
5.14.5. Conjunto de barras de apoio em aço inox para sanitário de 

deficientes, conforme determina a Norma da ABNT; 
5.14.6. Dispenser de aromatizante com dispenser, sendo três peças, uma 

para cada sanitário; 

5.15. PISOS E REVESTIMENTOS: 

5.15.1. Piso de porcelanato linha Concretissyma Argento 90 x 90 cm na cor 
cinza, da Portobello, rejuntado com resina epóxi e da marca 
Portobello ou semelhante; 
5.15.2. Piso cerâmico 45 x 45 cm na cor branco, antiderrapante, PEI-5 e 
com resistência química, assentado com argamassa mista e rejunte branco. 
Este material deverá ser apresentado modelos para aprovação da engenharia 
do Memorial; 



 

 

5.15.3. Execução de revestimento de paredes internas do sanitário e 
depósitos em revestimento esmaltado branco brilhante ou acetinado 35x50cm 
bisotado ou maior, marca Portobello ou similar e assentado com argamassa 
colante industrializada. Este material deverá ser apresentado modelos 
para aprovação da engenharia do Memorial; 
5.15.4. Execução de deck de madeira Cumarú ou Ipê externo conforme 
projeto, com módulos de 1,00x1,00m, e pés reguláveis para 
nivelamentos dos módulos; 
5.15.5. Fornecimento e instalação de chapa metálica em aço galvanizado 
tipo piso de ônibus, para de rampa de acesso de deficientes no deck; 
(1,20m x 1,20m) 

5.16. MÁRMORES: 

5.16.1. Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm, branco, 
com frontão e saia com dimensões de 0,55 x 1,84 para uma cuba de 
apoio conforme projeto; 
5.16.2. Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm, 
branco,com frontão e saia com dimensões de 0,55 x 3,00 para duas cubas de 
apoio. 

 

5.17. PINTURA: 

5.17.1. Preparo de superfície para pintura nas paredes internas e 
externas com aplicação de massa corrida à base de resina acrílica; 

5.17.2. Pintura em látex acrílico na cor branco fosco sobre paredes externas; 
5.17.3. Pintura em látex acrílico antimofo em massa na cor branco fosco 

sobre paredes internas e forro; 
5.17.4. Aplicação de esmalte sintético branco acetinado nos batentes e portas 

de madeira; 

5.18. LUMINÁRIAS: 

5.18.1. Luminária de embutir redonda para 2 lâmpadas fluorescentes 
compactas de 18/26w; 

5.18.2. Lâmpada fluorescente compacta '2U", base G-24D-2 de 18W; 
5.18.3. Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida 
convencional, para uma lâmpada fluorescente compacta "21Y, base G24D 3, 
26 W - 220 V  
5.18.4. Luminária de embutir em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes 
de 32/36 w; 
5.18.5. Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 

para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 
W - 127 V / 220 V; 

5.18.6. Lâmpada fluorescente tubular, base bi-pino bilateral de 32 W, com 
camada trifósforo; 

5.18.7. Luminária plafonier de embutir com alojamento para 1 lâmpada 
halógena PAR 20 de 50 w; 

5.18.8. Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V; 
5.18.9. Todas as luminárias deverão ser de alumínio com pintura eletrostática 
na cor branca, marca Interlight ou similar; Este material deverá ser 
apresentado modelos para aprovação da engenharia do Memorial; 

5.19. ESPELHOS: 

5.19.1. Espelhos em vidro cristal lisos, espessura de 4 mm, instalados no 



 

 

caixilho;  
5.19.2. Os espelhos dos caixilhos deverão ser colados sobre uma placa da 
mesma dimensão de fibrocimento, que deverá receber pintura externa na cor 
preta, conforme os caixilhos; 
5.19.3. Espelho colado 4 mm na parede do sanitário; 

5.20. PAISAGISMO E MOBILIÁRIO: 
5.20.1. Fornecimento e instalação de treliça de madeira com tratamento em 

verniz, 10 x 10 cm para paisagismo (estrado); 
5.20.2. Cachepot em madeira semelhante ao deck, com altura de 0,45m; 

5.20.3. Ombrelone suspenso lateralmente em base de apoio metálica, com 4 

metros de diâmetro, em poliéster na cor branca e impermeável. 

Estrutura em alumínio esmaltado ou aço e ajustável em varias posições; 

5.21. ENTULHOS E REMOÇÕES: 

5.21.1. Remoção de todos os entulhos provenientes dos serviços;  
5.21.2. Limpeza geral da obra; 
5.21.3. Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários;  
5.21.4. Limpeza complementar e especial de vidros; 

5.22. GERAIS: 
5.22.1. Por se tratar de reforma, todos os itens descritos, deverão ser conferidos 
em loco, pois poderão ter interferências e ajustes na execução da obra; 
5.22.2. Todos os materiais de acabamentos deverão ser submetidos à 
avaliação da comissão de obras, sempre com duas opções, para a respectiva 
aprovação; 

 

FOTOS E PERSPECTIVAS 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

PLANILHA ESTIMATIVA 

     
30/04/2013 

DESCRIÇÃO  UNID QUANT. MATERIAL 
MÃO DE 
OBRA TOTAL / ITEM 

      
REMOÇÕES           

Demolição piso existente do restaurante m²  83,50 R$ 0,00  R$ 2,43  R$ 202,91 

Remoção dos fechamentos externos do restaurante e abertura de 
porta vb 1,00 R$ 0,00 R$ 520,00 R$ 520,00 

      
ALVENARIA           

Sanitário/vestiário em alvenaria, incluso fundação e infraestrutura m²  30,00 R$ 233,28 R$ 160,40 R$ 11.810,40 

   
    

 
FECHAMENTOS           

Fechamento em fibrocimento m²  85,00 R$ 305,20 R$ 0,00 R$ 25.942,00 

   
    

 
ELÉTRICA           

Execução de nova rede de iluminação para os banheiros novos e 
depositos, com acessórios, caixas, disjuntores e acessorios vb 1,00 R$ 2.800,00  R$ 3.500,00  R$ 6.300,00 

Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm  un  30,00 R$ 1,96  R$ 4,75  R$ 201,30 

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C  ml 200,00 R$ 0,52  R$ 0,38  R$ 180,00 

      
HIDRAULICA           

Execução de nova rede de hidraulica para os banheiros novos, com 
acessórios, caixas e acessorios vb 1,00 R$ 3.800,00  R$ 3.200,00  R$ 7.000,00 

      
MARMORES E ACESSÓRIOS           

Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm, branco, 
com frontão e saia com dimensões de 0,55 x 1,84 para uma cuba de 
apoio m²  2,40 R$ 479,92 R$ 46,02 R$ 1.262,26 

Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm, branco, 
com frontão e saia com dimensões de 0,55 x 3,00 para duas cubas de 
apoio m²  3,45 R$ 479,92 R$ 46,02 R$ 1.814,49 

            

LOUÇAS           

Cuba de louça de apoio, sem pertences  un  3,00 R$ 385,00  R$ 35,00  R$ 1.260,00 

Cuba de louça de de fixar na parede com meia coluna Vogue Deca un  1,00 R$ 320,00  R$ 35,00  R$ 355,00 

Vaso sanitario com caixa acoplada linha Ravena Deca un  3,00 R$ 385,00  R$ 35,00  R$ 1.260,00 

Vaso sanitario linha Conforto Vogue Plus Deca para banho deficientes un  1,00 R$ 450,00  R$ 35,00  R$ 485,00 

Mictório de louça sifonado auto aspirante un  1,00 R$ 241,92 R$ 35,66 R$ 277,58 

   
    

 
METAIS E ACESSÓRIOS           

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com 
registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ un  4,00 R$ 390,55 R$ 9,70 R$ 1.601,00 

Engate flexível metálico DN= 1/2´  un  7,00 R$ 25,56 R$ 3,10 R$ 200,62 

Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´  un  4,00 R$ 84,25 R$ 12,80 R$ 388,20 

Tampa de plástico para bacia sanitária  un  4,00 R$ 180,00  R$ 3,80  R$ 735,20 

Válvula de metal cromado de 1´ un  4,00 R$ 19,96 R$ 5,11 R$ 100,28 

Grelha redonda com disco rotativo em aço inoxidável de 15 cm  un  10,00 R$ 16,46  R$ 1,19  R$ 176,50 



 

 

Registro geral de embutir para acabamento de canopla1 1/2" un  1,00 R$ 74,71  R$ 12,50  R$ 87,21 

Registro geral de embutir para acabamento de canopla 3/4" un  2,00 R$ 56,05  R$ 12,50  R$ 137,10 

Canopla para válvula de descarga un  1,00 R$ 61,92 R$ 1,71 R$ 63,63 

Valvula de descarga com registro un  1,00 R$ 135,38  R$ 28,50  R$ 163,88 

Dispenser toalheiro em ABS e Policarbonato para bobina de 20cm x 
20cm, com alavanca un  2,00 R$ 199,00  R$ 2,46  R$ 402,92 

Dispenser papel higienico em ABS para rolão 300/600m, com visor  un  4,00 R$ 31,59  R$ 3,15  R$ 138,96 

Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml  un  2,00 R$ 18,09  R$ 3,15  R$ 42,48 

Ducha higiênica com registro un  3,00 R$ 168,55 R$ 12,80 R$ 544,05 

Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ un  1,00 R$ 22,50 R$ 3,10 R$ 25,60 

Acabamento cromado para registro un  3,00 R$ 23,21 R$ 1,71 R$ 74,76 

Bolsa para bacia sanitária un  4,00 R$ 2,19 R$ 4,35 R$ 26,16 

Barras de apoio aço inox para banho deficiente cj 1,00 R$ 856,00 R$ 85,00 R$ 941,00 

            

DECK EXTERNO           

Soalho em tábua de madeira aparelhada (deck externo) m²  63,00 R$ 159,11  R$ 0,00  R$ 10.023,93 

Rampa de chapa metalica aço galvanizado para acesso de deficientes 
no deck (1,20m x 1,20m) un  1,00 R$ 980,00  R$ 0,00  R$ 980,00 

Treliça de madeira e verniz 10 x 10 cm para paisagismo (estrado) un  23,40 R$ 49,59 R$ 22,36 R$ 1.683,63 

Soalho em tábua de madeira aparelhada (cachepot) m²  14,00 R$ 159,11  R$ 0,00  R$ 2.227,54 

   
    

 
FORRO DE GESSO           

Forro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, 
fixo  m²  45,00 R$ 43,33  R$ 0,00  R$ 1.949,85 

Fechamento/divisória em placas de gesso acartonado, resistência a 
umidade, resistência ao fogo 30 minutos, espessura total de 10 cm, 
com miolo em lã de rocha m²  30,00 R$ 122,05  R$ 0,00  R$ 3.661,50 

Tabícas metalicas de acabamento e dilatação para forro de gesso ml 42,00 R$ 10,00 R$ 0,00 R$ 420,00 

      
PORTAS, CAIXILHOS E DIVISÓRIAS           

Vidro temperado serigrafado para portas dos boxes internos dos 
sanitários com 0,65 m x 1,89 m com dobradiça de fechamento 
automatico m²  10,20 R$ 384,60  R$ 0,00  R$ 3.922,92 

Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm un  5,00 R$ 181,96 R$ 63,46 R$ 1.227,10 

Porta lisa de correr, em madeira un  1,00 R$ 478,35 R$ 63,46 R$ 541,81 

Caixilho em alumínio maximar com vidro, cor preto nos WC m²  15,00 R$ 712,17 R$ 34,52 R$ 11.200,35 

Caixilho em alumínio basculante, sob medida m²  7,20 R$ 468,68 R$ 34,52 R$ 3.623,04 

Fechadura com maçaneta para pessoas com mobilidade reduzida, em 
inox un  1,00 524,82 33,55 R$ 558,37 

Fechadura externa com maçaneta tipo alavanca e cilindro, 
acabamento cor prata un  4,00 131,4 39,92 R$ 685,28 

Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado  cj  3,00 63,09 33,55 R$ 289,92 

   
    

 
LUMINÁRIAS           

Luminária de embutir redonda para 2 lâmpadas fluorescentes 
compactas de 18/26W un  10,00 63,18 9,75 R$ 729,30 

Lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base G-24D-2 de 18 W un  20,00 R$ 7,58 R$ 2,01 R$ 191,80 

Reator eletromagnético de baixo fator de potência com partida 
convencional, para uma lâmpada fluorescente compacta ´2U´, base 
G24D 3, 26 W - 220 V un  20,00 R$ 9,41 R$ 4,87 R$ 285,60 

Luminária de embutir em calha fechada para 2 lâmpadas 
fluorescentes de 32/36W un  16,00 R$ 122,52 R$ 9,75 R$ 2.116,32 



 

 

Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, 
para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 
W - 127 V / 220 V un  16,00 R$ 13,81 R$ 9,75 R$ 376,96 

Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W, com 
camada trifósforo un  32,00 R$ 5,86 R$ 2,01 R$ 251,84 

Luminária plafonier de embutir com alojamento para 1 lâmpada 
halógena PAR 20 de 50W un  6,00 R$ 14,02 R$ 7,31 R$ 127,98 

Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V un  6,00 R$ 11,84 R$ 2,01 R$ 83,10 

  
  

    
 

PISOS E REVETIMENTOS           

Revestimento em porcelanato técnico antiácido, rejuntado com resina 
epóxi m²  215,00 R$ 114,55 R$ 20,58 R$ 29.052,95 

Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI-5 resistência química A, 
para áreas internas com saída para o exterior, assentado com 
argamassa mista m²  67,50 R$ 54,48 R$ 32,73 R$ 5.886,68 

Revestimento em placa cerâmica esmaltada para parede interna, de 
10 x 10 cm, assentado com argamassa colante industrializada m²  189,00 R$ 43,40 R$ 6,56 R$ 9.442,44 

Rejuntamento de placas cerâmicas de 10 x 10 cm com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 6 mm m²  189,00 R$ 2,93 R$ 5,19 R$ 1.534,68 

  
 

      
 

PINTURA           

Massa corrida à base de resina acrílica m²  83,50 R$ 2,08 R$ 5,60 R$ 641,28 

Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo m²  83,50 R$ 4,71 R$ 9,84 R$ 1.214,93 

Verniz em superfície de madeira m²  63,00 R$ 3,53 R$ 8,20 R$ 738,99 

            

ESPELHO           

Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado no caixilho m²  2,50 R$ 292,72  R$ 0,00  R$ 731,80 

  
     

LIMPEZA           

Limpeza final da obra  m²  200,00 R$ 0,00  R$ 4,37  R$ 874,00 

Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários  un  9,00 R$ 0,00  R$ 8,33  R$ 74,97 

Limpeza complementar e especial de vidros  m²  25,00 R$ 0,00  R$ 7,81  R$ 195,25 

      
      

TOTAL 
GERAL    R$ 162.266,58 

            



 

 

 

EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA FMAL Nº 02/2013         PROC. 262/2013 

 

Anexo II 

Memorial Descritivo e Técnico da SUBPERMISSÃO da área de Cafeteria do 

Auditório Simón Bolívar; 

 

1. Condições especificas: 

1.1 O fornecimento do serviço de cafeteria deverá ser efetuado nos locais e 

horários mencionados no item 3.1 do termo de SUBPERMISSÃO de uso, a 

saber: de domingo a domingo, no horário compreendido entre as 13:00 e as 

18:00 horas, devendo elastecer o horário nos dias de realização de evento no 

Auditório Simon Bolívar, ou montagem  de eventos a depender do seu término; 

 

1.2 A SUBPERMISSIONÁRIA manterá serviços de cafeteria com os gêneros 

alimentícios abaixo apresentados e mediante tabela de preços exposta ao 

público, não podendo ultrapassar os preços de mercado, a saber: 

 

sanduíches ( tipo bauru, misto quente ou natural), sucos naturais, refrigerantes, 

salgados assados, bolos, tortas e doces, biscoitos e bolachas, yogurtes, 

achocolatados, sorvetes embalados de pelo menos quatro sabores. 

 

1.3 Os ingredientes dos lanches a serem preparados e servidos deverão ser de 

primeira qualidade, consumidos dentro do prazo de validade; os salgados 

deverão ser preparados, assados e consumidos no dia, devendo ser 

dispensados em caso de não serem consumidos. 

 

1.4 Os lanches e produtos servidos deverão obedecer, em todas as fases, às 

boas técnicas de culinária, quanto à higiene e acondicionamento, 

proporcionando uma alimentação saudável e adequada, inclusive quanto a 

temperos, respeitando as características próprias de cada ingrediente 

integrante, assim como os diferentes fatores de modificação – químico, físico e 

biológico – no sentido de assegurar a preservação dos nutrientes. 



 

 

 

1.5 Poderão ser servidas bebidas alcoólicas (apenas cerveja e chopp), sendo 

vetada a divulgação e promoção de publicidade de consumo de álcool, estando 

terminantemente proibida a venda de produtos fumígeros ( Lei 9.294/96). 

 

1.6 O preço dos lanches e produtos servidos devera ser compatível com média 

de mercado e previamente autorizado pela Diretoria Administrativa e Financeira 

da SUBPERMITENTE em caso de majoração. 

 

1.7 O preço dos produtos consumidos poderá ser pago pelo usuário, em 

espécie, ou nas diversas modalidades, em especial por aquele que for adotado 

pela SUBPERMITENTE; 

 

1.8 Outras variantes para horário de atendimento poderão ser estabelecidas 

mediante autorização da Diretoria Administrativa e Financeira da 

SUBPERMITENTE; 

 

1.9 A SUBPERMISSIONÁRIA fica ciente de que não poderá impor aos 

cessionários do Auditório Simon Bolívar a utilização de seus serviços, quando 

da cessão de uso do referido espaço pela permissionária a terceiros, que 

poderão contratar serviços de buffet diretamente com quem lhes aprouver, para 

oferece-los aos convidados e publico participante, ficando proibida a venda de 

alimentos e bebidas pelos responsáveis do serviço do  buffet. 

 

1.9.1 A SUBPERMITENTE informará a SUBPERMISSIONÁRIA sobre a 

agenda de autorização de uso de espaços com antecedência mínima de 5  ( 

cinco ) dias. 

 

1.10 Na hipótese de caso não vierem a ser ajustados os serviços entre a 

SUBPERMISSIONÁRIA e os terceiros autorizados no uso do Auditório Simon 

Bolívar e foyer, esta devera suspender suas atividades e permitir o uso dos 

4,53(quatro metros e cinqüenta e três centímetros) lineares de balcão da 

cafeteria, incluindo uma pia, conforme croquis anexo, tomados da extremidade 



 

 

do lado direito de quem observa o balcão de fora, sendo proibida a sub-

permissão da área restante do balcão e da cafeteria, por parte da 

SUBPERMISSIONÁRIA, aos terceiros autorizados no uso. 

 

1.11 Estima-se que o período de inatividade da Cafeteria, em função de 

autorizações de uso do Auditório Simon Bolívar, não ultrapasse 20 (vinte) dias 

ao ano. No caso da SUBPERMISSIONÁRIA, ter restringida a exploração 

comercial da cafeteria pela competição com serviços de buffet, em razão de 

autorizações de uso do espaço a terceiros, ultrapassando o período anual ora 

estimado,  a SUBPERMITENTE concederá à SUBPERMISSIONÁRIA 

desconto proporcional de 1/30 (um trinta avos) por dia parado, a ser abatido do 

preço mensal a ser pago em favor da SUBPERMITENTE. 

 

1.12 A aplicação dos descontos previstos na cláusula 1.11. só poderá ser feita 

após atestado expedido pelo gerente de recursos humanos e patrimoniais 

designado como gestor do contrato pela SUBPERMITENTE. 

 

2 Instalações e equipamentos 

2.1 A SUBPERMISSIONÁRIA deverá providenciar, às suas expensas os 

equipamentos abaixo, sendo que o local dispõe de um balcão frigorífico, três 

banquetas com tampo redondo preto com apoio e um aparelho telefônico. 

 

2.1.1 Móveis a serem providenciados pela SUBPERMISSIONÁRIA, devendo 

ser observada na escolha que sejam em consonância com as cores e 

sobriedade do ambiente e condicionados à aprovação prévia da Diretoria 

Administrativa e Financeira: 

-mesas tipo “bistrot”; 

-mesas de lanchonete; 

-cadeiras, sem braço e sem rodízio; 

-freezer e geladeiras; 

    -fogões elétricos; 

-fornos de microondas; 

 



 

 

Observação:1.) A SUBPERMISSIONÁRIA deverá complementar os 

equipamentos para atender as sua necessidades, com a devida autorização da 

Gerência de Recursos Humanos e Patrimoniais da Diretoria Administrativa e 

Financeira da SUBPERMITENTE. 

    2.) Não será permitido fazer frituras de salgados ou outras no local 

indicado, que deverão chegar preparados ao local. 

 

3. Obrigações da SUBPERMISSIONÁRIA: 

3.1 Manter no mínimo 2 (dois) funcionários para atendimento no período 

domingo a domingo, das 13:00 às 18:00 horas, ou até o término do evento 

quando houver necessidade de elastecer o período de funcionamento, devendo 

haver sempre um responsável pela equipe de trabalho; 

 

3.1.1A SUBPERMISSIONÁRIA deverá manter atualizada, dentro dos 

parâmetros legais vigentes, toda a documentação relativa às pessoas 

empregadas que estejam executando os serviços e suas funções, bem como 

cópias dos recibos de pagamento devidamente assinados e cópias das guias 

de recolhimento da Previdência Social – GRPS e do FGTS, devidamente 

quitadas relativamente ao mês da ultima competência vencida. A 

SUBPERMITENTE poderá requisitar a vista desta documentação para o devido 

controle. 

 

3.2 Responder pela manutenção das dependências, instalações e 

equipamentos da cafeteria, inclusive efetuando, diariamente, a higienização, 

limpeza e conservação de pisos, paredes, mesas, equipamentos e todas as 

dependências, por sua inteira responsabilidade; 

 

3.3 A SUBPERMISSIONÁRIA deverá observar que o uso de objetos de 

decoração, propaganda e publicidade de produtos vendidos na cafeteria 

dependerão de prévia autorização da Diretoria Administrativa e Financeira, 

considerando-se tratar-se de bem público e patrimônio tombado pelo 

Patrimônio Histórico. 

 



 

 

3.4 A SUBPERMISSIONÁRIA deverá providenciar a contratação de empresa 

especializada para a retirada e destino final dos resíduos sólidos de sua 

responsabilidade, bem como acondicionar o lixo resultante das atividades em 

sacos plásticos, na forma estabelecida por regulamento da Fundação Memorial 

da América Latina, conforme normas técnicas de higiene, objetivando evitar a 

proliferação de insetos, roedores, micro-organismos e propagação de odores 

desagradáveis, não podendo permanecer o lixo em local impróprio por mais de 

12 (doze) horas; 

 

3.5 Realizar dedetização a cada 2(dois) meses, ou menos, caso as instalações 

se apresentem infestadas com insetos e/ou pragas; 

 

3.6 Garantir adequadas condições de saúde para todos os funcionários que 

estiverem prestando serviços à(ao) SUBPERMISSIONÁRIA, através de 

exames de saúde periódicos conforme legislação vigente; 

 

3.7 Garantir a segurança física da mão – de – obra, através do fornecimento 

dos equipamentos de segurança individual imprescindíveis; 

 

3.8 Fornecer pelo menos 02 (dois) uniformes completos a cada um de seus 

funcionários, adequados às atividades de produção e serviço de lanches; 

 

3.9 Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente 

uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e 

asseados, quer nos aspectos pessoal, quer no vestuário e calçado, 

substituindo-se imediatamente, por solicitação da SUBPERMITENTE, aquele 

que não preencher esta exigência. Todos os funcionários deverão portar cartão 

de identificação, do qual deverá constar seu nome e função; 

 

3.10 Utilizar para a execução dos serviços, profissionais devidamente 

qualificados; 

 



 

 

3.11 Garantir a utilização de técnicas correntes de pré–preparo e preparo dos 

lanches de acordo com a moderna ciência da Nutrição no que diz respeito à 

Técnica Dietética; 

 

3.12 Garantir a utilização de matéria prima adequada, dentro das condições 

padrões quanto a critérios organolépticos, higiênicos – sanitários e nutricionais; 

 

3.13 Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, 

pratos e talheres, visando a garantia da sanidade e microbiológica dos 

mesmos; 

 

3.14 A SUBPERMITENTE colocará à disposição da SUBPERMISSIONÁRIA, 1 

(um) ramal telefônico, ficando sob responsabilidade desta os pagamentos das 

respectivas contas telefônicas nos prazos legais; 

 

3.15 Será também de responsabilidade da SUBPERMISSIONÁRIA a 

manutenção, conservação e reparos da rede hidráulica nos ambientes, objeto 

da SUBPERMISSÃO; 

 

3.16 Manter fixado em local visível a tabela de lanches e tabela de preço de todos 

os itens encontrados na cafeteria; 

 

3.17 Observar os integrais termos da Resolução – RDC no. 216 de 15 de 

setembro de 2004 que dispõe sobre o Regulamente Técnico de Boas Práticas 

para Serviços de Alimentação, bem como a Portaria Portaria do Município de 

São Paulo nº 2619/2011/SMS e atualizações posteriores; 

 

3.18 Acompanhar a fiscalização mensal que será feita por responsável técnico 

a ser destacado pela permissionária, efetuando avaliação dos serviços em 

conformidade com o disposto no edital. 
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ANEXO III 

PLANTA DO RESTAURANTE (ATUAL) 
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ANEXO IV 

PLANTA DA CAFETERIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA FMAL Nº 02/2013                          

PROCESSO FMAL 262/2013 

 

ANEXO V 

LOCALIZAÇÃO DA LANCHONETE/QUIOSQUE 
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ANEXO VI 

 

MINUTA DO TERMO DE SUBPERMISSÃO DE USO DE DEPENDÊNCIAS E BENS 

DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE/ 

LANCHONETES E CAFETERIA NA FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA 

LATINA 

 

CONTRATO nº                                                                      PROCESSO Nº 262/2013 

           

Pelo presente instrumento e na qualidade de permissionária do uso dos imóveis 

integrantes do conjunto “Centro Cultural Memorial da América Latina”, a 

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA, sediada nesta Capital, na Avenida 

Auro Soares de Moura Andrade, 664- Barra Funda, CEP 01156-001, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 61.571.923/0001-98, doravante denominada apenas 

SUBPERMITENTE nesse ato representada por seus Diretores abaixo assinados e 

identificados, OUTORGA a                                   , vencedora da Concorrência FMAL 

nº 002/2013 , inscrita no CNPJ/MF sob nº                  , e na Prefeitura do Município 

de sob nº                      com sede nesta Capital, representada neste ato, por seu 

sócio,              ao final assinado e qualificado, doravante denominada apenas 

SUBPERMISSIONÁRIA, a SUBPERMISSÃO de uso das áreas a seguir descritas e 

que fazem parte do supramencionado conjunto de imóveis, para os fins e nos termos 

das cláusulas constantes deste instrumento. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO TERMO DE 

SUBPERMISSÃO  

O Termo fundamenta-se: 

I - na Concorrência Pública, fundamentada nos art. 2º; art. 22, inciso I, § 1º; art. 23, 

inciso II, alínea “c”; art. 45, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas 

alterações posteriores;  



 

 

II - nos termos da Proposta da SUBPERMISSIONÁRIA que, simultaneamente: 

a) constam do Processo FMAL262/2013 e em todos os seus Anexos; 

b) não contrariam o interesse público;  

III – nas demais determinações da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações 

posteriores;  

IV - nos preceitos de Direito Público; e 

V - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições 

do Direito Privado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  

2.1 O presente Termo tem por objeto a outorga de SUBPERMISSÃO de uso de 

dependências e bens destinados à prestação de serviços de restaurante, lanchonete 

e cafeteria: 

a) na área contígua ao Pavilhão da Criatividade, na forma e condições constantes do 

Edital e especificamente dos Anexos I e III relativos ao memorial descritivo e planta 

do local, inclusive quanto à observância de obrigações que expressamente não 

constem do presente Termo, mas façam parte dos mencionados anexos, que deste 

passam a fazer parte integrante. 

 

b) na área do foyer do Auditório Simón Bolívar, na forma e condições constantes do 

Edital e especificamente dos Anexos II e IV, relativos ao memorial descritivo e planta 

do local, inclusive quanto à observância de obrigações que expressamente não 

constem do presente Termo, mas façam parte dos mencionados anexos, que deste 

passam a fazer parte integrante. 

c) na Lanchonete/Quiosque, na forma e condições constantes do Edital e 

especificamente dos Anexos I e V, relativos ao memorial descritivo e planta do local, 

inclusive quanto à observância de obrigações que expressamente não constem do 

presente Termo, mas façam parte dos mencionados anexos, que deste passam a 

fazer parte integrante. 

2.2. A SUBPERMISSIONÁRIA OBRIGA-SE A PROVIDENCIAR A REFORMA DO 

ESPAÇO DESTINADO AO RESTAURANTE, LOGO APÓS O INÍCIO DO TERMO, 

NO PRAZO DE ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS, ORÇADO NO IMPORTE DE R$ 



 

 

162.266,58 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS 

REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), EXATAMENTE COMO DESCRITO 

NO ANEXO I-A, que será pago pela SUBPERMISSIONÁRIA e compensado do 

pagamento referente ao total do contrato até que atinja o montante, e será 

acompanhado e fiscalizado pela Gerência Técnica, devendo ainda ser 

entregues as notas fiscais concernentes a esta instalação.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 

3.1. A área contígua ao Pavilhão da Criatividade fica destinada ao uso exclusivo da 

SUBPERMISSIONÁRIA para lanchonete e restaurante, devendo funcionar 

obrigatoriamente, para restaurante, de segunda a sexta-feira em horário de almoço, 

compreendido entre as 11:30 e as 14:30 horas, facultando-se a abertura aos 

sábados e domingos; para lanchonete, de domingo a domingo no mínimo das 9:00 

às 18:00 horas, ficando facultado o não funcionamento da lanchonete apenas às 

segundas-feiras, na forma do que dispõe o Anexo I.  

 

3.2. A área especificada no Foyer do Auditório Simón Bolívar fica destinada ao uso 

exclusivo da SUBPERMISSIONÁRIA para cafeteria, devendo funcionar 

obrigatoriamente de domingo a domingo, das 13:00 às 18:00 horas, devendo 

elastecer o horário nos dias de realização de evento no Auditório Simón Bolívar, ou 

montagem de eventos a depender do seu término, na forma do que dispõe o Anexo 

II. 

 

3.3. A área especificada do Quiosque fica destinada ao uso exclusivo da 

SUBPERMISSIONÁRIA para lanchonete, devendo funcionar obrigatoriamente de 

domingo a domingo, no mínimo das 09:00 às 18:00 horas, ficando facultado o não 

funcionamento da lanchonete apenas às segundas-feiras, na forma do que dispõe o 

Anexo I. 

  

3.4. A SUBPERMISSIONÁRIA recebe já prontas as instalações concernentes aos 

espaços mencionados na cláusula segunda, inclusive com equipamentos e 

utensílios discriminados nos Anexos I e II, que faz parte integrante deste 



 

 

instrumento, devendo providenciar por sua conta os reparos que entender 

necessários. 

3.4.1. Durante toda a vigência da SUBPERMISSÃO, a SUBPERMISSIONÁRIA 

obriga-se à manutenção e ao conserto ou reposição dos equipamentos e 

utensílios danificados. 

 

3.5. Mediante prévia consulta à Gerência de Recursos Humanos e Patrimoniais e 

com a anuência expressa desta, a SUBPERMISSIONÁRIA poderá acrescentar 

outras instalações e equipamentos, aos já existentes, arcando sempre, com os 

respectivos custos. 

3.5.1. Revogada, por qualquer motivo a SUBPERMISSÃO, ou expirado o seu 

prazo de vigência, as benfeitorias realizadas na forma do subitem anterior, não 

poderão ser removidas, integrando-se ao conjunto e passando a pertencer à 

SUBPERMITENTE. 

3.5.1.1. Para os fins do disposto no subitem anterior, não se consideram 

benfeitorias os móveis, utensílios e equipamentos, bem como as instalações 

que possam ser removidas sem causar dano ao imóvel onde foram 

afixadas. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

4.1. Este Termo tem vigência de 60 (sessenta) meses, sendo o limite atual 

estabelecido pelo do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993.  

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E DO VALOR 

5.1. Considerados os 60 (sessenta) meses do prazo de vigência e o pagamento 

mensal de R$ ____________, 00 (______________), conforme valores da 

Planilha de Preço, Anexo X deste Termo, o valor total do presente é 

estimado em R$ _________ (___________). 

5.2. Os pagamentos previstos nesta cláusula serão realizados, mensalmente, 

até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da respectiva competência, 

no Setor de Pagamentos e Recebimentos da FUNDAÇÃO ou mediante 

depósito nominal no Banco do Brasil S/A, Agência _____, conta corrente 

__________ em nome da Fundação Memorial da América Latina. 



 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 

6.1. Os preços da SUBPERMISSÃO serão reajustados anualmente, ao menos, pelo 

índice IPC-FIPE ou outro estabelecido em lei ou decreto, em substituição a este, 

devidamente justificado e após autorizado pela Diretoria Executiva o aditamento 

contratual.  

 

6.2. O SUBPERMISSIONÁRIO não poderá reajustar seus preços do quilograma 

sem prévia autorização da Diretoria Executiva da Fundação. 

 6.2.1. Os pedidos de majoração dos preços praticados só poderão ocorrer 

após o decurso do intervalo de um ano do preço inicialmente proposto, ou do último 

reajuste de preço, devendo ser acompanhados de justificativa circunstanciada para 

a majoração pretendida.  

 6.2.2. Em caso de reajuste do quilograma, o índice aplicado será também 

usado para reajustar o valor mensal da SUBPERMISSÂO do restaurante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DO OBJETO 

 7.1. Para segurança da SUBPERMITENTE quanto à execução dos serviços e à 

integridade das dependências e bens postos à disposição, nos termos do art. 56, § 

5º, da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, a 

SUBPERMISSIONÁRIA deverá optar, como condição para assinatura do Termo, por 

uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

II - seguro garantia; 

III - fiança bancária. 

 

7.2. A garantia contratual da proposta deverá corresponder a 5% (cinco por cento) 

do valor total do presente Termo, considerados os 60 (sessenta) meses de sua 

vigência, com prazo de validade que abrange todo o período de vigência do 

instrumento de obrigações, e deverá ser entregue no ato da assinatura do Termo. 

 

7.2.1 O valor de cobertura de tal garantia poderá ser reduzido, caso seja de 

interesse da SUBPERMISSIONÁRIA, na proporção da realização contratual e na 

mesma época do reajustamento de preços, passando a ser exigível sobre o saldo 



 

 

atualizado do mesmo, desde que especificamente atestado pelo  

Gestor designado pela SUBPERMITENTE para este Instrumento, que não reste 

qualquer pendência relativamente à parte já executada do Termo. 

 

7.2.2 Poderá haver substituição entre as modalidades de garantia previstas no 

Edital, quais sejam: caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou 

fiança bancária, durante a vigência deste Termo, desde que previamente aprovada 

pela SUBPERMITENTE. 

 

7.3. Caso o valor, bem como o prazo do documento, seja insuficiente para garantir a 

totalidade do Termo firmado, a SUBPERMISSIONÁRIA providenciará 

compulsoriamente, tantos aditamentos quanto necessários até o término da vigência 

contratual prevista. 

 

7.4. A garantia prestada pela SUBPERMISSIONÁRIA só será liberada ou restituída 

após o término da vigência da SUBPERMISSÃO. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA SUBPERMISSIONÁRIA 

8.1. Compete à SUBPERMISSIONÁRIA além das obrigações e responsabilidades 

implícitas à natureza do Termo ora firmado, bem como todas aquelas dispostas no 

Edital e Anexos, as seguintes: 

 

8.2. - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de 

acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, depósitos de fundo de garantia 

por tempo de serviço e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos 

serviços executados por seus funcionários, uma vez que os mesmos não têm 

nenhum vínculo empregatício com a SUBPERMITENTE; 

 

8.3. - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao 

SUBPERMITENTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 

sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações legais a que 

estiver sujeita; 

  



 

 

8.4. Não se utilizar dos serviços dos servidores da SUBPERMITENTE ou das 

empresas que com esta mantenham contrato, para a execução de serviços ou de 

quaisquer outras atividades, relacionadas com a exploração dos espaços, objeto 

desta SUBPERMISSÃO. 

. 

8.5. A SUBPERMISSIONÁRIA não poderá manter depósito de materiais inflamáveis 

ou de qualquer modo perigoso, no interior ou nas proximidades dos espaços 

explorados, nem utilizar material de limpeza inadequado que possa provocar 

corrosão ou desgaste das mesmas áreas e de suas instalações. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA SUBPERMITENTE 

9.1. A execução das atividades, em conformidade com as disposições contidas no 

art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, será 

acompanhada e fiscalizada pela Administração do SUBPERMITENTE, na forma dos 

Anexos deste Edital, que: 

 

9.1.1. Proporcionará todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos 

serviços, inclusive, permitindo o livre acesso dos profissionais da 

SUBPERMISSIONÁRIA às dependências da SUBPERMITENTE; 

 

9.1.2. Manterá organizado e atualizado um sistema de controle da 

SUBPERMISSÃO, por servidor previamente designado, onde se registrem 

todas as ocorrências e observações; 

 

9.1.3. Encaminhará à Gerência Financeira os documentos referentes a 

pagamentos e os que se relacionarem as importâncias relativas a multas 

aplicadas contra a SUBPERMISSIONÁRIA; 

 

9.1.4. Fornecerá atestados de capacidade técnica, quando solicitados, desde 

que atendidas as obrigações pactuadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 



 

 

 10.1 No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso 

assumido com a SUBPERMITENTE as Sanções Administrativas aplicadas à 

SUBPERMISSIONÁRIA são: 

10.1.1.  Advertência; 

10.1.2.  Multa; 

10.1.3.  Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Fundação; 

10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

 

10.2. O descumprimento pela SUBPERMISSIONÁRIA, quanto às obrigações 

pactuadas, implicará na aplicação de multa administrativa correspondente a 1% (um 

por cento) ao dia, calculada sobre o valor mensal pago para utilização de uso, até o 

limite de 20% (vinte por cento). 

 

10.3. O descumprimento das obrigações assumidas que ensejarem a aplicação de 

multa que atinja os 20% (vinte por cento) assinalados no item 10.2, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação, punível com a sanção prevista no item 10.1.3 e 

rescisão do Termo. 

 

10.4. As multas previstas deverão ser acrescidas aos pagamentos devidos ao 

SUBPERMITENTE, podendo igualmente ser cobradas diretamente da 

SUBPERMISSIONÁRIA, amigável ou judicialmente, e ser aplicada cumulativamente 

com as demais sanções previstas nesta Cláusula. 

 

10.5. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de 

ampla defesa na forma da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. Sob nenhum pretexto ou nenhuma forma, a menos que haja concordância da 

SUBPERMITENTE, é vedado à SUBPERMISSIONÁRIA transferir qualquer 

responsabilidade sua para terceiros. 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1. Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente Termo 

poderá ser rescindido por qualquer das partes, nos casos previstos nos artigos 77 e 

78, da Lei Federal nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, observadas as 

disposições dos artigos 79 e 80 da citada Lei. 

 

12.2. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Termo, a 

SUBPERMISSIONÁRIA reconhece, desde logo, o direito da SUBPERMITENTE de 

adotar, no que couber, as medidas previstas no artigo 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, e suas alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1. Fica eleito o foro da Fazenda Pública na cidade de São Paulo, como 

competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Instrumento, com 

exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, ou vier a ser. 

 

E, por estarem ajustadas e acordadas, as partes assinam o presente Termo, em 04 

(quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal. 

 

 

São Paulo,                            2013. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, DE 
REGULARIDADE E DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DE MENOR 
 

À 

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA – FMAL 

Ref. CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2013 

 
___________(nome da licitante)____________, CNPJ nº___________________ 
sediada _______________________________________________, por intermédio 
de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins a Concorrência Pública  em 
epígrafe, DECLARA expressamente que: 
 

a) até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, bem como para contratar com a 
Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei estadual n° 10.218, de 12 
de fevereiro de 1999, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

 
b) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 

refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei Estadual n.º 6.544/89 e do Inciso V 
do Artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93; 
 

c) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme o 
parágrafo único, do artigo 117, da Constituição do Estado de São Paulo. 
 

d) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  
 

   _______________   ,   ______ de ______________ de 2013. 
    (Local) 
    _____________________________________ 
     (Assinatura do responsável) 
 

  Nome: ___________________________________________ 
   Cédula de Identidade nº: _____________________________ 
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ANEXO VIII 

Modelo de Ficha de Avaliação dos Serviços e Expectativas 

SERVIÇOS DE RESTAURANTE E LANCHONETES 

 

ITENS Ótimo Satisfatório Regular Insatisfatório Sofrível 

Pessoal/Equipe      

Atendimento      

Higiene pessoal      

Higiene ambiental      

Agilidade      

Qualidade dos lanches      

Quantidade dos 

lanches/porções 

     

Variação do cardápio      

Serviços      

 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

ÓTIMO – Quando o item da AVALIAÇÃO estiver muito acima das expectativas  

SATISFATÓRIO – Quando o item da AVALIAÇÃO estiver acima das expectativas 

REGULAR – Quando estiver dentro da expectativa. 

INSATISFATÓRIO–Quando o item da AVALIAÇÃO estiver abaixo das expectativas  

SOFRÍVEL–Quando o item da AVALIAÇÃO estiver muito abaixo das expectativas.  

 

Para aceitação da qualidade pesquisada o avaliado deverá obter pelo menos 

a avaliação de regular em todos os itens. 

 

O avaliado será notificado para melhorar as condições a fim de que no 

próximo período de avaliação obtenha no mínimo o conceito de regular. 



 

 

 

O avaliado não poderá ter mais do que duas avaliações consecutivas, ou três 

alternadas no período de 1 (um) ano,  com conceito  abaixo de regular no 

mesmo item, sob pena de lhe virem a ser aplicadas as sanções previstas.  

O SUBPERMISSIONÁRIA deverá manter outrossim, em local de fácil 

visibilidade e acesso, o folheto abaixo discriminado, de avaliação para uso 

dos consumidores, bem como urna para o depósito do mesmo.  

A abertura da urna e análise dos folhetos será feita pelo gestor do Termo de 

SUBPERMISSÃO da Fundação, mensalmente, quando da sua fiscalização, 

sendo que os resultados obtidos não condicionarão sua análise e conclusão, 

porém servirão como instrumento para balizar sua fiscalização.  

 

ITENS     

Pessoal/Equipe    

Atendimento comensais    

Higiene pessoal    

Higiene ambiental    

Agilidade    

Qualidade dos lanches    

Quantidade dos 

lanches/porções 

   

Variação do cardápio    

Serviços    

 

CRÍTICA- SUGESTÃO 

 

 

Preenchimento Opcional  

Nome:  

Endereço:  

Tel:  

E-mail:  
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Anexo IX 

Modelo de Ficha de Avaliação dos Serviços e Expectativas 

SERVIÇOS DE CAFETERIA 

 

ITENS Ótimo Satisfatório Regular Insatisfatório Sofrível 

Pessoal/Equipe      

Atendimento       

Higiene pessoal      

Higiene Ambiental      

Agilidade      

Qualidade dos lanches      

Quantidade dos 

lanches/porções 

     

Variação do cardápio      

Serviços      

 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

ÓTIMO – Quando o item da AVALIAÇÃO estiver muito acima das expectativas  

SATISFATÓRIO – Quando o item da AVALIAÇÃO estiver acima das expectativas 

REGULAR – Quando estiver dentro da expectativa. 

INSATISFATÓRIO–Quando o item da AVALIAÇÃO estiver abaixo das expectativas  

SOFRÍVEL–Quando o item da AVALIAÇÃO estiver muito abaixo das expectativas.  

 

Para aceitação da qualidade pesquisada o avaliado deverá obter pelo menos 

a avaliação de regular em todos os itens. 

 

O avaliado será notificado para melhorar as condições a fim de que no 

próximo período de avaliação obtenha no mínimo o conceito de regular . 



 

 

 

O avaliado não poderá ter mais do que duas avaliações consecutivas, ou três 

alternadas no período de 1 (um) ano,  com conceito  abaixo de regular no 

mesmo item, sob pena de lhe virem a ser aplicadas as sanções previstas.  

O SUBPERMISSIONÁRIA deverá manter outrossim, em local de fácil 

visibilidade e acesso, o folheto abaixo discriminado, de avaliação para uso 

dos consumidores, bem como urna para o depósito do mesmo.  

A abertura da urna e análise dos folhetos será feita pelo gestor do Termo de 

SUBPERMISSÃO da Fundação, mensalmente, quando da sua fiscalização, 

sendo que os resultados obtidos não condicionarão sua análise e conclusão, 

porém servirão como instrumento para balizar sua fiscalização.  

 

ITENS     

Pessoal/Equipe    

Atendimento comensais    

Higiene pessoal    

Higiene ambiental    

Agilidade    

Qualidade dos lanches    

Quantidade dos lanches/porções    

Variação do cardápio    

Serviços    

 

CRÍTICA - SUGESTÃO 

 

 

Preenchimento Opcional  

Nome:  

Endereço:  

Tel:  

E-mail: 



 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA FMAL Nº 02/2013                          

PROCESSO FMAL 262/2013 

 

ANEXO X 

Modelo de planilha de preço 

Sessão pública: dia 16/10/2013, às 11:10 hs., no mini auditório do Anexo dos 

Congressistas da Fundação Memorial da América Latina. 

 

Objeto: SUBPERMISSÃO DE USO DE ÁREAS DO CENTRO CULTURAL MEMORIAL DA 

AMÉRICA LATINA, SEDE DA FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA. 

Descrição  Valor mensal  

Área contígua ao Pavilhão da Criatividade, destinado ao uso 

exclusivo da SUBPERMISSIONÁRIA para restaurante e 

lanchonete, e equipamentos, em conformidade com o disposto nos 

ANEXOS I e III deste edital. 

R$ (por extenso) 

(mínimo de R$ 8.000,00) 

Área situada no Foyer do Auditório Simón Bolivar para uso de 

cafeteria, e equipamentos, em conformidade com o disposto nos 

ANEXOS II e IV deste edital. 

R$ (por extenso) 

(mínimo de R$ 5.000,00) 

Área da Lanchonete/Quiosque localizado na Praça Cívica, 

destinado ao uso exclusivo da SUBPERMISSIONÁRIA para 

lanchonete, em conformidade com o disposto nos ANEXOS I e V 

deste edital. 

R$ (por extenso) 

(mínimo de R$ 1.000,00) 

Valor total mensal R$ (por extenso) 

Valor total do Termo de Subpermissão (60 meses) R$ (por extenso) 

 

Preço do quilograma para funcionários e estagiários da Fundação: R$ ______ ( valor por 

extenso) (preço máximo de R$ 25,00)  

Preço do quilograma para o público em geral: R$ ______( valor por extenso) (preço minimo de 

R$ 25,00 e máximo de R$ 45,00)  

 

Validade da proposta: ____ dias (mínimo 90 dias) 

Data/Razão Social/CNPJ  

Nome do Responsável/Assinatura (Preenchimento pela licitante) 


