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CONCORRÊNCIA 02/2016 

 

PROCESSO N° 23089.035909/2016-27 

A Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, mediante a Comissão Especial de  

Licitação de concessão de Espaço Físico para a Cantina do Campus São Paulo, cujos membros foram 

nomeados pela Portaria nº 006/2016, publicada em 27/04/2016, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA, do tipo maior oferta, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O 

procedimento licitatório obedecerá a Lei nº 8.666, de 1993, e a Lei Complementar n° 123, de 2006, bem 

como a legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 19/12/2016 

Horário: 09:00 (09 horas - horário local) 

Endereço: Rua Botucatu, 740 – 5. andar – Anfiteatro José Vasserman – SP  

Tipo: Maior oferta 

Forma de execução: indireta 

 

FORNECIMENTO DO EDITAL: O instrumento convocatório e seus anexos estão disponibilizados 

aos interessados no Campus São Paulo, situado na Rua Botucatu 740, Térreo, Divisão de Protocolo, 

Vila Clementino, SP, das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, de segunda a sexta-

feira, até 5 (cinco) dias antes da abertura do certame. Tel.(11) 5576-4141. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a concessão administrativa de uso de bem público, de forma 

onerosa, de espaço físico destinado à implantação e exploração da cantina do Campus São Paulo - 

Unifesp, localizado na Rua Botucatu, 720/740, Vila Clementino, SP, Cep: 04023-900, conforme 

especificações detalhadas neste edital e seus anexos. 

PRAZO DA PERMISSÃO DOS SERVIÇOS: 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis na forma do inciso II, do  

art.57 da Lei nº 8.666/1993. 

 

1.2. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos: 

1.2.1. Anexo I – Termo de Referência; 

1.2.2. Anexo II – Minuta de Contrato; 

1.2.3. Anexo III – Modelo de Declaração de Visita ao local dos Serviços; 
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1.2.4. Anexo IV – Modelo de Declaração de que Não Emprega Menor; 

1.2.5. Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistênca de Fato Impeditivo à Habilitação; 

1.2.6. Anexo VI – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

1.2.7. Anexo VII – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

2.1. Do Credenciamento 

2.1.1. Na sessão para entrega e abertura dos envelopes, ou em outra que se fizer necessária, cada licitante será 

representado por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento hábil, será admitida a intervir nas 

fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada. Deverá ainda, 

no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo cédula de identidade ou outro documento oficial 

equivalente, que contenha fotografia. 

2.1.1.1. documento de identificação que possua prazo de validade, deverá estar com seu prazo vigente; 

2.1.1.2. por documento hábil entende-se: 

a) procuração, acompanhada da cópia do ato de investidura do outorgante, o qual deverá declarar expressamente 

que este tem poder para a devida outorga; 

b) caso o representante seja sócio e/ou gerente da empresa, deverá apresentar original e cópia não autenticada, ou 

apenas cópia autenticada, do Estatuto ou Contrato Social da empresa (e suas alterações, caso existam),  

devidamente registrado na repartição competente (Junta Comercial, Registro Civil das Pessoas Jurídicas) ou, onde 

esta não exista, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações, isoladamente, em decorrência de tal investidura. 

2.1.2. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento  inabilitará o licitante 

2.1.3. O documento que credencia o representante deverá ser entregue separadamente dos envelopes  

“HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”. 

 

3. DA ENTREGA DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” 

3.1. Os interessados em participar deste certame deverão apresentar dois envelopes separados, identificados com 

o número da CONCORRÊNCIA, CNPJ, nome e endereço da empresa proponente, subscritos com os títulos 

“ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO” e “ENVELOPE 02 –PROPOSTA COMERCIAL”, ambos colados ou 

lacrados. 

3.2. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes após o prazo estabelecido no preâmbulo deste edital, salvo 

nos casos em que a Comissão Permanente de Licitação conceda tolerância para início da sessão e ainda não tenha 

iniciado a abertura dos envelopes já apresentados. 

3.3. Os envelopes poderão ser enviados pelo Correio ou quaisquer outros meios, no seguinte endereço Rua 

Botucatu, 740 – térreo Setor de Protocolo – CEP 04023-900, sendo os mesmos aceitos desde que cheguem até o 

último dia útil imediatamente anterior à data de realização do certame licitatório. Porém, será exigida a presença 

de um representante legal da empresa licitante no ato da abertura dos envelopes. Não será aceita, em qualquer 

hipótese, a participação de licitante retardatário, exceto como ouvinte. 

3.4. Os documentos e as propostas serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes 

credenciados presentes. 

3.5. Da reunião para recebimento e abertura dos envelopes será lavrada ata circunstanciada que mencionará todos 

os licitantes presentes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e demais ocorrências que 

interessarem ao julgamento desta licitação, devendo a ata ser assinada pelos membros da Comissão Permanente 
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de Licitação e por todos os representantes credenciados presentes. A Ata será publicada no Diário Oficial da 

União. 

 

 

4. DO ENVELOPE 01 – “HABILITAÇÃO” 

4.1. Poderão participar desta concorrência as pessoas jurídicas ou físicas devidamente cadastradas e habilitadas 

parcialmente no Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores – SICAF ou, ainda, as pessoas jurídicas ou 

físicas que não estiverem cadastradas no SICAF, mas apresentarem toda a documentação necessária a este 

cadastro. 

4.1.1. a regularidade com a documentação exigida para o cadastramento, bem como para a habilitação parcial, 

dar-se-á on line no SICAF. 

4.2. Além do cadastro e habilitação parcial no SICAF, ou apresentação da documentação, exigir-se-á dos 

licitantes: 

4.2.1. Documentação relativa à habilitação jurídica: 

a) cédula de identidade; 

b) registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

4.2.2. Relativos à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede 

do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal: Certidão de Situação Regular de Tributos Federais, expedida 

pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 

Fazenda Nacional; perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal (Tributos Mobiliários) do domicílio ou 

sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito –CND, emitida pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS; 

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): Certificado de 

Regularidade de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

4.2.3. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á ao licitante apresentar Atestado de Capacidade 

Técnica expedido em seu nome, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o seu 

desempenho em fornecimento pertinente e compatível em característica com o objeto desta licitação. O atestado 

deverá vir em papel timbrado da pessoa jurídica e com firma reconhecida. 

4.2.4. Relativos à qualificação econômico-financeira, limitar-se-á: 

a) certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual; 
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b) certidões negativas de execução patrimonial expedidas pelos distribuidores das justiças estadual e federal do 

domicílio do licitante pessoa física. 

4.2.5. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação, na forma do § 2º, art. 32 da Lei 

nº 8.666/93, conforme modelo no Anexo V deste edital ou conforme modelo próprio, contanto que contenha as 

mesmas informações do modelo anexo. 

4.2.6. Declaração de que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, ou 

seja, de que não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, assim como menores de 14 (quatorze) anos executando qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, conforme modelo no Anexo IV deste edital ou conforme modelo próprio, contanto que 

contenha as mesmas informações do modelo anexo. 

4.2.7. O licitante pessoa física deve apresentar inscrição no órgão municipal como profissional autônomo, na 

atividade que se licita. 

4.2.8. Declaração de elaboração independente de proposta (Anexo VI). 

4.3. O licitante que deixar de apresentar documento de habilitação exigido no envelope “HABILITAÇÃO” será 

automaticamente inabilitado, com a consequente devolução do envelope “PROPOSTA COMERCIAL” fechado, 

não se admitindo, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para a complementação desses documentos, salvo 

nos casos em que tais documentos tiverem fácil acesso na internet. 

4.3.1. tal inabilitação ocorrerá a qualquer momento que anteceda a homologação, sem que caiba qualquer 

reclamação da parte do licitante. 

4.4. Os documentos poderão ser apresentados em cópias devidamente autenticadas ou em cópias  não 

autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação, até 

2 (duas) horas antes do horário marcado para recebimento dos envelopes. 

4.5. Não serão admitidas na licitação, como proponentes, pessoas físicas reunidas em consórcio. 

4.6. Será considerado inabilitado o licitante que apresentar sua documentação em desacordo com o que estabelece 

o presente edital. 

4.7. Após a abertura dos envelopes, não poderá ser devolvido aos concorrentes qualquer tipo de documento 

constante do processo licitatório. 

4.8. Havendo unanimidade dos concorrentes quanto à não interposição de recurso nessa fase, o que deverá constar 

em ata, a Comissão Permanente de Licitação poderá dar prosseguimento, de imediato, ao processo, ou seja, 

abertura dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL”. 

 

5. DO ENVELOPE 02 – “PROPOSTA COMERCIAL” 

5.1. A proposta deverá ser entregue no envelope próprio com observância dos seguintes requisitos: 

5.1.1. ser elaborada em papel timbrado do licitante, datilografada ou digitada com clareza, contendo o carimbo do 

CNPJ, escrita em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. 

5.1.1.1. caso o nº do CNPJ já conste no timbre do licitante, será dispensável o referido carimbo. 

5.1.2. Carta de Apresentação da proposta (Anexo VII). 

5.1.3. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua abertura. 

5.1.4. Conter declaração assinada pelo licitante responsável, onde conste que: 

5.1.4.1. todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade 

exclusiva do licitante. 

5.2. A apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições deste edital, podendo a Comissão 

Permanente de Licitação relevar, na sua redação, lapso que não afete as condições estabelecidas no subitem 5.1. 
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5.3. Qualquer proposta em desacordo com as exigências deste edital será desclassificada. 

5.4. É defeso ao licitante modificar sua proposta depois de entregue. 

5.5. O licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito à Comissão Permanente de 

Licitação antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela referida Comissão. 

 

 

6. DA ABERTURA DO “ENVELOPE- 02” E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL  

6.1. Respeitando o disposto no preâmbulo deste edital, a Comissão Permanente de Licitação abrirá os envelopes 

dos licitantes e divulgará o valor de cada proposta, cujos documentos serão rubricados, posteriormente, pelos 

representantes dos licitantes presentes e pelos membros da referida Comissão. 

6.2. Abertas, lidas e rubricadas as propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá julgá-las em outra 

reunião, se assim achar conveniente. 

6.3. Para o julgamento desta Concorrência, a Comissão Permanente de Licitação adotará o tipo MAIOR 

OFERTA. 

6.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, conforme disposto no art.44 da Lei Complementar nº 123/2006. 

6.5. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste edital, ofertas de aumento de valor sobre a 

melhor proposta apresentada ou mais de uma oferta. 

6.6. Esgotado o prazo legal sem a interposição de recurso contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação 

que julgou as propostas, será o processo da licitação submetido à Pró-reitoria de Administração da Unifesp para 

homologação.  

 

7. DA CONTRATAÇÃO 

7.1. A administração enviará por e-mail o contrato (Anexo II) para assinatura, em duas vias com firma 

reconhecida do representante legal, e devolução no prazo máximo de três dias. 

7.2. A vigência do contrato será contada a partir da  data  da publicação do mesmo no D.O.U., estabelecida no 

subitem 1.1. deste edital e na cláusula décima da minuta do contrato. 

 

8. DO REAJUSTE 

O referido contrato assinado deverá ser reajustado anualmente por meio do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. 

 

9. DA GARANTIA 

Para a execução do objeto da presente licitação não será exigida prestação de garantia, na forma do art. 56 da Lei 

nº 8.666/93. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

10.1. Providenciar, às suas expensas, cópia dos documentos que venham a ser necessários para execução dos 

serviços. 

10.2. Responder judicial e financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 

quaisquer danos que possa causar à União, ao Estado, ao Município ou a terceiros em decorrência da execução do 

objeto desta licitação. 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Universidade Federal de São Paulo 

Escola Paulista de Medicina 
  

Processo n° 23089.035909/2016-27 

 

9  

Rua Botucatu, nº 740, Vila Clementino, São Paulo, cep: 04023-900, tel: 5576-4873 

10.3. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista. 

10.4. Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora normal de expediente, 

prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa. 

10.5. Manter durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação exigidas nesta licitação. 

10.6. Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo 

fornecimento dos gêneros alimentícios, equipamentos, acessórios e uniforme aos seus funcionários, bem como 

por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados ao Campus São Paulo - Unifesp ou a 

terceiros. 

10.7. Não sublocar, no todo ou em parte, o objeto adjudicado para terceiros. 

10.8. Providenciar, às suas custas, o seguro de responsabilidade civil que deverá cobrir, no mínimo, as despesas, 

com ressarcimentos imediatos, ocasionadas por possíveis danos causados a pessoas e a bens patrimoniais do 

Campus São Paulo – Unifesp e de terceiros. 

10.9. Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo aos 

responsáveis pela execução dos serviços os equipamentos de proteção individual  adequados, além de uniforme 

padronizado e identificação (crachá) que deverão ser usados diuturnamente e apresentados para acesso ao 

Campus São Paulo – Unifesp. 

10.10. Providenciar, às suas custas, aprovação de toda e qualquer documentação exigida pelos poderes 

competentes dos serviços públicos, para execução do trabalho objeto desta licitação. 

10.11. Facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços, que serão exercidas por servidores do Campus 

São Paulo – Unifesp, designados para essa finalidade. 

10.12. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços a serem oferecidos à comunidade do Campus São Paulo – 

Unifesp, cabendo-lhe indenizar qualquer cliente da referida comunidade por danos causados em consequência da 

ingestão de alimentos deteriorados, comprovadamente, após sindicância administrativa. 

10.13. Manter a área de uso geral da cantina em perfeito estado de higiene e limpeza, cabendo-lhe a manutenção 

exclusiva de suas instalações. 

10.14. Relacionar todos os equipamentos e utensílios de sua propriedade a serem utilizados nas instalações objeto 

desta concessão, colocando, inclusive, número de identificação e/ou apresentando a nota fiscal, se possível.  

10.15. Responder por todas as despesas com transportes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do presente contrato, não podendo transferir ao Campus São Paulo – Unifesp 

a responsabilidade por seu pagamento e nem onerar o objeto em questão. 

10.16. As eventuais obras e custos com a melhoria e adaptação do espaço físico para atender às normas da 

legislação vigente serão de exclusiva responsabilidade do licitante. Essas adaptações deverão ser comunicadas e 

aprovadas previamente pela Divisão de Infraestrutura do Campus São Paulo. 

10.17. Iniciar a execução do serviço a partir da Ordem de Início dos Serviços fornecida pela Divisão de Gestão de 

Contratos do Campus São Paulo – Unifesp. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. Fornecer ao CONTRATADO todos os dados necessários à execução deste objeto, considerada a natureza do 

mesmo. 

11.2. Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, inclusive o que se refere 

ao recebimento dos aluguéis. Caso haja atraso, deverá informar imediatamente a Divisão de Gestão de Contratos, 

que tomará as providências cabíveis. 

11.3. Permitir acesso dos empregados do contratado adjudicado nas dependências do Campus São Paulo – 

Unifesp. 
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11.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pelos 

empregados do contratado. 

11.5. Promover, por meio de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos materiais 

a serem utilizados, sob os aspectos qualitativo e de validade, inclusive rejeitando aqueles que não atendam às 

exigências definidas. Deverão ser anotadas em registro próprio as falhas detectadas, comunicando ao contratado 

as ocorrências de qualquer fato que exijam medidas corretivas. 

 

 

12. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

12.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser entregues até cinco dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente na Divisão de Gestão de Contratos – 

Rua Botucatu, 740, 5º andar SP. 

12.2. Qualquer pessoa poderá pedir impugnação referente aos termos do presente edital por irregularidade, 

protocolizando o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes, no 

seguinte endereço: Campus São Paulo – Unifesp, Rua Botucatu, 740, 5º andar,Vila Clementino, SP , cabendo à 

Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

12.3. Os pedidos de impugnação deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por 

escrito, firmados por quem tenha poderes para representar o licitante ou por qualquer pessoa que pretenda 

impugnar o ato convocatório nesta qualidade: 

12.3.1. não serão aceitas petições de impugnação sem assinatura, enviadas por fax, e-mail ou similar. 

12.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório que implique modificação no edital, esta modificação será 

divulgada pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

12.5. As impugnações intempestivas não serão sequer conhecidas. 

12.6. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório, ao 

menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

13. DO RECURSO 

13.1. Caberá recurso nos termos do Capítulo V, art.109 da Lei nº 8.666/93. 

13.2. Os recursos ora tratados, para serem conhecidos, deverão ser apresentados, tempestivamente, no Campus 

São Paulo – Unifesp, Divisão de Gestão de Contratos, Rua Botucatu,740, 5º andar. em duas vias escritas de igual 

teor e forma, dirigidos ao Presidente da Comissão Especial de Licitação de Concessão de Espaço Físico para a 

Cantina do Campus São Paulo , com os fatos e fundamentos que baseiam o inconformismo do recorrente. 

13.3 Não serão aceitos recursos apresentados por fax, e-mail ou quaisquer outros meios eletrônicos ou magnéticos 

de armazenamento de informações. 

13.4 Recursos nas fases de habilitação e de julgamento das propostas terão os mesmos efeitos suspensivos sobre o 

certame. 

13.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Campus São Paulo - Unifesp, 

das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, de segunda-feira a sexta-feira, na Rua Botucatu, 740, 

5º andar, Divisão de Gestão de Contratos, SP. 

14. DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. A fiscalização dos serviços objeto desta licitação será de competência e responsabilidade exclusiva do 

Campus São Paulo - Unifesp, ao qual caberá verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo cumpridos os 
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termos do edital, assim como praticar todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços 

contratados. 

14.2. A fiscalização efetivar-se-á no local dos serviços por servidores do referido Campus, indicados pela 

Diretoria Administrativa do Campus São Paulo. 

14.3. A fiscalização ocorrerá desde o início dos trabalhos até o final do contrato e será exercida no interesse 

exclusivo do Campus São Paulo - Unifesp, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade do CONTRATADO, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

14.4. O Campus São Paulo - Unifesp poderá exigir a substituição de qualquer empregado do CONTRATADO, no 

interesse dos serviços. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. O Campus São Paulo - Unifesp poderá, em conformidade com o disposto nos art.87 e 88 da Lei nº 8.666/93, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO  as seguintes sanções: 

15.1.1. advertência por escrito; 

15.1.2. multa, na forma adiante prevista; 

15.1.3. suspensão temporária de licitar e contratar com  a Unifesp; 

15.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

15.2. Advertência será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que houver afastamento 

das condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da 

fiscalização. 

15.3. As multas, calculadas sobre o valor do contrato, deverão ser aplicadas após regular processo administrativo 

e serão: 

15.3.1. de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global do contrato, por queixa fundamentada da 

comunidade com relação à má prestação dos serviços; 

15.3.2. de 5% (cinco por cento) do valor mensal dos serviços prestados, por majorar os preços aplicados acima do 

mercado similar contíguo ao Campus São Paulo - Unifesp; 

15.4. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, o Campus São Paulo - Unifesp poderá, garantida prévia 

defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

15.4.1. advertência por escrito; 

15.4.2. multa compensatória pelo inadimplemento parcial do contrato, correspondente a 

5% (cinco por cento) do valor global do contrato por infração a cada cláusula ou condição pactuada (inciso II, do 

art.87, da Lei nº 8.666/93); 

15.4.3. multa compensatória pelo inadimplemento total do contrato, correspondente a 10% (dez por cento) do 

valor global do contrato. 

15.5. As multas previstas no subitem 15.3. serão independentes, podendo ser aplicadas cumulativamente, não 

impedindo, contudo, que o Campus São Paulo - Unifesp venha a rescindir unilateralmente o contrato e aplique as 

outras sanções previstas referidas. 

15.6. Em havendo reincidência da infração punida anteriormente com advertência, será aplicada multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor global do contrato ou na sua rescisão. 

15.7. O CONTRATADO não incorrerá na multa referida no subitem 15.3.1, na ocorrência de caso fortuito ou de 

força maior, ou fato gerado pela Administração do Campus São Paulo – Unifesp. 
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15.8. A suspensão temporária de licitar e o impedimento de contratar com a Unifesp serão declarados em função 

da natureza e gravidade da falta cometida, considerando ainda as circunstâncias e o interesse da Administração, e 

não poderá ter prazo superior a 2 (dois) anos, artigo 87, III da Lei 8666/93. 

15.9. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de competência 

exclusiva do Ministro da Educação, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 

vistas ao processo. 

15.10. O fiscal responsável pela fiscalização dos trabalhos, em nenhuma hipótese, poderá omitir-se da aplicação 

das penalidades previstas, notadamente das estabelecidas no subitem 15.3., salvo ocorrência de caso fortuito, 

força maior ou fatos gerados pela Administração do Campus São Paulo – Unifesp. 

15.11. Será responsabilizada a administrativa e civilmente a pessoa jurídica pela prática de atos contra a 

administração pública da Lei 12.846/2013 (atos lesivos previstos no Artigo 5, IV, “a” a “g”, quanto às respectivas 

penalidades do artigo 6).   

 

 

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, que ocorrerá de pleno direito e 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, constituindo motivos o que dispõe o art.78 da Lei nº 

8.666/93, ou quando: 

16.1.1. a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao Campus São Paulo - Unifesp for 

superior a 5 (cinco) dias consecutivos; 

16.1.2. as queixas da comunidade tiverem comprovação concreta e substanciada por sindicância administrativa; 

16.1.3. o CONTRATADO atrasar por 3 (três) meses ou mais o pagamento mensal das suas obrigações 

contratuais. 

16.2. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Campus São Paulo - Unifesp, de 

forma amigável, por acordo entre as partes, e judicial, nos termos da legislação, devendo obedecer ao disposto 

nos art.79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

17. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

17.1. O Campus São Paulo - Unifesp se reserva ao direito de, no interesse do serviço público, sem que aos 

licitantes caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização: 

17.1.1. adiar a data de abertura da presente licitação; 

17.1.2. alterar as condições do edital e outros elementos que digam respeito à presente licitação, com a devida 

publicidade, antes da abertura do certame. 

17.2. A licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e 

fundamentado. 

17.3. Constatada a ilegalidade de ato pertinente a esta licitação, de ofício, por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e fundamentado, a licitação será anulada, induzindo à anulação do contrato, se houver. 
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18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1. As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, atendidos o interesse público e o da Administração, sem comprometimento da segurança da 

contratação. 

18.2. Caso o classificado em primeiro lugar se recuse a assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos, 

reserva-se ao Campus São Paulo - Unifesp o direito de convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 

independentemente do previsto no art.81 da Lei nº 8.666/93. 

18.3. No caso de alteração, este edital será divulgado pela mesma forma que se divulgou o texto original, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação da proposta. 

18.4. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, 

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

18.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, o espaço objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução dos serviços ou de materiais empregados, conforme art. 69 da Lei nº 8.666/93. 

18.6. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra pelos interessados, e após apresentação da 

documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

18.7. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.8. O Campus São Paulo - Unifesp poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, em ato escrito e fundamentado, 

não gerando, nesse caso, para os licitantes, qualquer direito a indenização, ressalvado o direito do contratado de 

boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

18.9. Cópias do presente edital e seus anexos serão fornecidos na Seção de Protocolo, sito na Rua Botucatu, n. 

740 – Térreo, das 08h:30 as 11h:30 e das 13h:30 às 16h:30 de segunda a sexta-feira. 

18.10. A omissão ou exclusão no custo de quaisquer itens especificados não exime o licitante de executá-lo, 

dentro do preço do mercado similar contíguo ao Campus São Paulo - Unifesp, após a sua inclusão na relação que 

será exposta às vistas dos clientes. 

18.11. Todos os preços unitários dos produtos ofertados pelo licitante para consumo na cantina devem ser iguais 

ou menores aos praticados no mercado similar contíguo ao Campus São Paulo – Unifesp. 

18.12. O valor da permissão remunerada global deverá  ser paga mensalmente ao Campus São Paulo - Unifesp na 

Conta Única do Tesouro Nacional, até o quinto dia útil de cada mês subsequente à assinatura do contrato, em 

moeda corrente do país, por intermédio de G.R.U. devendo ser enviada à Divisão de Gestão de Contratos uma 

cópia da via paga. O valor apresentado na proposta comercial não poderá ser inferior a: 

18.12.1. R$ 2.464,93 ( dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) – valor do 

aluguel; 

18.12.2. As despesas decorrentes para cobertura dos consumos de energia elétrica e água serão de 

responsabilidade do contratado. Caso o Campus São Paulo NÃO consiga instalar os correspondentes medidores 

em qualquer período da vigência do contrato, a cobrança será avaliada pela relação de equipamentos apresentados 

à fiscalização do contrato. O pagamento correspondente ao consumo deverá ser efetuado por reembolso através 

de GRU. 
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18.13. Nos períodos de paralisações superiores a 15 dias, tais como: eventuais greves, férias escolares 

(normalmente nos meses de janeiro e julho) e recesso de final de ano, fica o CONTRATADO obrigado a recolher 

apenas 50% (cinquenta por cento) do valor total da prestação mensal oferecida. 

18.14. Nenhum vínculo de natureza empregatícia terá o CONTRATADO e seus empregados com o Campus São 

Paulo - Unifesp, ficando, ainda, por conta do CONTRATADO as despesas com taxas, tributos e demais despesas 

decorrentes da utilização do espaço ou da atividade. 

18.15. É vedada a utilização da cantina para qualquer outro fim que não o previsto no edital, sendo vedado, ainda, 

ao CONTRATADO, transferir a permissão, locar, sublocar, ceder ou emprestar o imóvel, ainda que parcialmente. 
18.16. Só poderão ser efetuadas benfeitorias no imóvel mediante prévia e escrita autorização do 
Diretor Administrativo do Campus São Paulo – Unifesp. 
18.17. O CONTRATADO responderá, civil e criminalmente, pelos prejuízos causados ao imóvel ou aos 

servidores, estudantes e demais frequentadores do Campus São Paulo - Unifesp, a que der causa, ou pelos danos 

causados por seus empregados, prepostos ou contratados. 
18.18. Deverá o CONTRATADO permitir o acesso ao espaço objeto desta licitação aos servidores do Campus 

São Paulo - Unifesp, no exercício da fiscalização do contrato, bem como aos servidores das entidades de  

fiscalização, notadamente os da Vigilância Sanitária. 
18.19. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do 

vencimento: 

18.20. se este recair em dia sem expediente no referido Campus, o término ocorrerá no primeiro dia útil 

subsequente. 

18.21. A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste edital, seus anexos 

e instruções, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas gerais e especiais 

determinadas e citadas, ou não, no edital. 

18.22. A Visita técnica é facultativa. Porém, o licitante que não a efetuar assume a responsabilidade por eventuais 

falhas em sua proposta decorrentes da não realização da visita. Caso queira fazer a visita, o licitante deverá entrar 

em contato com a Divisão de Serviços Gerais no telefone 5576-4406 até 05 dias úteis antes da data de abertura do 

certame. 

18.23. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será competente o Foro da Justiça 

Federal, Seção Judiciária do Estado de São Paulo. 

 

São Paulo, 31 de outubro de 2016. 
 

Profa.Lúcia Marta Giunta da Silva 

Presidente da Comissão Especial de Licitação de  Concessão de Espaço Físico 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DAS CARACTERÍSTICAS 

Trata-se de Edificação com tipologia Comercial constituída de um salão comercial térreo, sem divisões com uma 

área construída de 56,90m². A cantina fica localizada na Rua Botucatu, nº 720/740, Campus São Paulo, cep: 

04023-900. 

Transitam neste complexo aproximadamente 6000 pessoas por dia entre estudantes, servidores técnicos 

administrativos e docentes, tendo nas proximidades duas  agências bancárias e o Hospital Universitário/HSP. No 

Campus São Paulo há uma cantina em outro prédio, com distância de dois quarteirões, de menor porte. O Campus 

também dispõe de um Restaurante Universitário. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

As atividades do Campus São Paulo estão ligadas à oferta de cursos do ensino superior. Considerando a 

necessidade de uma cantina neste campus oferecendo produtos de qualidade e cardápio diversificado, com opções 

de lanches para os alunos, servidores e a Comunidade Unifesp sem que haja a necessidade de se deslocar para 

outros locais mais distantes, faz-se necessário a contratação de particular para ofertar tais serviços. 

A forma de contratação proposta por meio da concessão de 24 (vinte e quatro) meses de uso, para fins comerciais, 

na qual consiste em um Contrato Administrativo onde o poder público atribui a utilização exclusiva de um bem 

de seu domínio a particular, para que o explore segundo a sua destinação especifica. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. O atendimento aos usuários do Campus São Paulo deverá ser realizado de segunda-feira a sexta-feira, das 

7hs. às 19 horas podendo ser estendido até às 22 horas a critério do licitante. Para funcionamento aos sábados, 

cabe ao licitante enviar solicitação para a fiscalização do contrato com no mínimo 05 (cinco) dias úteis de 

antecedência. A autorização deverá ser emitida pela Diretoria do Campus São Paulo. 

3.2. A critério do Licitante, o horário de atendimento poderá ser alterado a fim de atender os casos excepcionais, 

com prévia autorização da Diretoria Administrativa do Campus. 

3.3. As sugestões para os lanches poderão sofrer alterações levando-se em conta o comportamento dos usuários 

frente à alimentação servida e avaliação do fiscal do Campus. 

3.4. O contratado poderá oferecer qualquer outro serviço relacionado com a atividade, desde que seja comunicado 

e autorizado previamente pela fiscalização do contrato. 

3.5. O Campus São Paulo poderá cancelar a venda de determinados produtos, quando julgar inconveniente ao 

interesse público e à sua imagem. 

3.6. O contratado deve utilizar as instalações cedidas pelo Campus São Paulo exclusivamente no cumprimento do 

objeto pactuado, correndo às suas expensas a conservação e manutenção das mesmas. 

3.7. Serão de exclusiva responsabilidade do contratado as despesas decorrentes do uso eventual de gás de 

cozinha, incluindo o abastecimento, controle e estoque. 

3.8. Se houver interesse do contratado, poderão ocorrer vendas a crédito, sob seu controle, eximindo-se o Campus 

São Paulo - Unifesp de qualquer responsabilidade por inadimplência dos credores. 

3.9. A contratação de pessoal necessário à execução dos serviços objeto da presente concessão será de exclusiva 

responsabilidade do contratado, observando-se a legislação trabalhista e as normas de Segurança e Higiene no 

Trabalho. 
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3.10. Caberá ao contratado proporcionar atendimento compatível com a demanda. 

3.11. No preparo dos alimentos devem ser utilizadas quantidades reduzidas e minimamente necessárias de sal, 

açúcar,condimentos, óleos e gorduras. 

3.12. Os recipientes destinados a conter e armazenar alimentos devem ser mantidos tampados, respeitando a 

adequada manipulação dos mesmos. 

3.13. O contratado deve obedecer, no que lhe couber, a RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004 e demais 

disposições regulamentares. 

3.14. Todos os alimentos prontos para a venda devem ficar armazenados sob aquecimento ou refrigeração 

adequados, dentro das normas legais. 

3.15. Os preços dos alimentos e bebidas deverão estar devidamente afixados em quadro e em local visível a todos 

os frequentadores da cantina. 

3.16. Os preços praticados pelo contratado em relação ao fornecimento de lanches e prestação de serviços não 

poderão ultrapassar os praticados no mercado similar das proximidades do Campus São Paulo - Unifesp. 

3.17. O Contratado devera manter em local visível endereço eletrônico de contato com a fiscalização do contrato 

para envio de sugestões e reclamações. 

3.18 A limpeza, manutenção, conservação e vigilância do espaço físico concedido serão de exclusiva 

responsabilidade do contratado, e deverá ser diária. 

3.19. Os resíduos provenientes das atividades da cantina deverão ser acondicionados em sacos plásticos próprios 

e levados à área reservada para descarte, seguindo determinações da Divisão de gestão ambiental. Os custos de 

descarte ambientalmente adequada serão repassados ao Contratado. Os resíduos “recicláveis secos”, proveniente 

de coleta seletiva, não apresentam custo de descarte, ficando o Contratado responsável por estimular e implantar a 

coleta seletiva no espaço concedido. 

3.20. Caberá ao contratado providenciar a cada seis meses, no máximo, a dedetização completa do espaço físico 

da cantina, que deverá ser executado por empresa especializada. O atestado de execução do serviço ou certificado 

de garantia com data de validade deverá ser fixado em local visível da cantina. O contratado deverá enviar cópia 

do documento à fiscalização do contrato.  

3.21. O contratado deve apresentar informações sobre o uso seguro dos inseticidas, especialmente quanto à 

toxicidade dos produtos utilizados nesses serviços e o tempo necessário de ausência do local. Os responsáveis 

pela aplicação desses produtos químicos deverão usar uniformes e outros equipamentos de segurança, de acordo 

com a legislação em vigor. 

 

4. DAS OPÇÕES DE CARDÁPIO 

4.1. O contratado deve apresentar o cardápio para aprovação prévia da fiscalização do contrato. O Cardápio deve 

ter como referência o Manual das Cantinas Escolares Saudáveis publicado pelo Ministério da Saúde. 

4.2 O cardápio deverá ser assinado por nutricionista credenciada em Conselho Regional de Nutricionistas. 

4.3 O cardápio deverá conter no mínimo uma opção de todos os itens elencados a seguir: 

a) salgados diversos: misto quente; torrada; pipoca; tapioca; cachorro quente (simples e completo); sanduíches 

simples; mini-pizzas; sanduíches naturais; salgados assados; pão de queijo; crepe; tortas salgadas, etc; 

b) doces: bolos diversos, tortas, salada de frutas, barra de cereais, gelatina; 

c) frutas in natura, sucos, vitaminas, iogurtes, sorvetes, sucos de soja, água de coco; 

d) pode servir também: salgadinhos de pacote e refrigerantes; 

e) produtos integrais (salgados, biscoitos, pizza, etc). 

f) produtos para dietas restritivas (alimentos sem glúten, sem lactose, etc). 
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4.4 A contratada deverá apresentar o cardápio para aprovação prévia da fiscalização do contrato semestralmente, 

e sempre que sofrer alteração, inclusive de valor.  

OBSERVAÇÃO:  O contratado não poderá ofertar produtos fritos e chapa para preparação dos 

alimentos. 

 

5. DOS EQUIPAMENTOS 

5.1. A aquisição e manutenção dos equipamentos necessários para o funcionamento da cantina é de 

responsabilidade exclusiva do contratado. 

 

 

 

 

ANEXO II 

MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO N.º __/2016 REFERENTE 
CONCESSÃO DE USO PARA SERVIÇOS 
DE CANTINA QUE  ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE  SÃO PAULO-UNIFESP E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXXX.                                 

 
 
Pelo presente instrumento particular, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP, com sede na 
cidade de São Paulo - Capital, na rua Sena Madureira, nº 1.500, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.453.032/0001-
74, neste ato representada pela Pró-reitora de Administração, XXXXXXXXX, brasileira, estado civil, docente, 

portadora da Cédula de Identidade nº XXXXXXX SSP/XX, inscrita no CPF nº XXXXXXX , doravante denominada  

CONCEDENTE e, de outro lado, a empresa XXXXXXX, com sede na XXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por seu sócio, senhor , brasileira, empresário, inscrito no  
CPF/MF sob  o nº XXXXXXXXXXXXXXXXX, RG nº. XXXXXXXX, e, doravante denominada CONCESSIONÁRIA 
têm entre si justo e acertado o presente Contrato, devidamente assinado pelas partes, nos termos e condições 
seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 
1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de SERVIÇOS DE CANTINA COM CONCESSÃO DE USO 
DE ESPAÇO PÚBLICO, conforme descritos no Edital da Concorrência Pública 00/2016, bem como descritos na 
proposta comercial apresentada pela empresa constante às folhas XXXX do Processo Administrativo nº  
23089.035909/2016-27 e que ficam fazendo parte integrante deste. 
 
2. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer rigorosamente aos detalhes e especificações constantes na 
Concorrência Pública nº 02/2016. 
 
3.Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos detalhes, especificações e preços sem o consentimento 
prévio, por escrito, da CONCEDENTE. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E PAGAMENTO 

 
 1. O valor anual correspondente à concessão de uso é de R$ XXXXXXXXXX (  ) a ser pago pela 
CONCESSIONÁRIA em parcelas mensais de R$ XXXXXXX (   ), mediante GRU (Guia de Recolhimento da 
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União), até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, assim considerado o período de 30 dias para 
cada mês, informando: 

 
I. Código UG: 153031; 
II. Código Gestão: 15250;  
III. Código de Recolhimento: 28.802-0; 
IV. Número de Referência: 450000000 

 

2. Nos períodos  de paralisações eventuais (greves ) superiores a 15 dias e férias escolares  (normalmente nos 

meses de janeiro e julho), fica a Concessionária obrigada a recolher apenas 50% (cinquenta por cento) do valor 

total da prestação mensal. 
 
3. A Concessionária, não efetuando o pagamento do aluguel no prazo previsto, fica obrigada a pagar multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela, bem como juros de mora de 1%(um por cento) ao mês. 

 
4. Nos períodos de feriado prolongado, férias universitárias e datas comemorativas (incluindo Natal e Ano Novo), 
a cantina abrirá em horário normal, podendo ser fechada a critério da Concedente, após avisar a concessionária 
com 48 horas de antecedência. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – ORDEM DE INÍCIO 

 
1.A data da Ordem de início da prestação dos serviços será determinada pela Divisão de Gestão de Contratos 
do Campus São Paulo – UNIFESP. 
 

CLÁUSULA QUARTA – FISCALIZAÇÃO 

 
1. A Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP  indicará o fiscal deste contrato ,  que registrará todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à Concessionária, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 
 
2. As exigências e a atuação da fiscalização pela CONCEDENTE em nada restringe a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da Concessionária no que concerne à execução do objeto deste Contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA  - RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONÁRIA 

 
1. Realizar os serviços de acordo com as especificações constantes deste Edital e transcrito como Anexo I ao 
Contrato. 

2. As eventuais obras e custos com a melhoria e adaptação do espaço físico para atender às normas da legislação 

vigente serão de exclusiva responsabilidade do licitante. Essas adaptações deverão ser comunicadas e aprovadas 

previamente pela Divisão de Infraestrutura do Campus São Paulo. 
 
3. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 
danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se igualmente por 
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser 
exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Contrato. 
 
4.Responder por danos materiais ou físicos causados por seus empregados diretamente à Universidade Federal 
de São Paulo - UNIFESP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 
 
5. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, 
sem prévia autorização da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. 
 
6. Manter durante toda a vigência do Contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo 
licitatório. 
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7.Prestar esclarecimentos à Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP sobre eventuais atos ou fatos 
desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação. 
 
8.Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto 
deste Contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de 
seguro e de acidentes de trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado. 
 
9. Comunicar formalmente à CONCEDENTE, com antecedência mínima de 30 dias, a intenção de rescindir o 
Contrato ou de não ensejar a renovação do mesmo. 
 
 
 
 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES DA CONCEDENTE 

 
1. Exigir a fiel observância das especificações do serviço contratado, bem como recusar o que não atenda as 
especificações exigidas, sem qualquer ônus para a CONCEDENTE. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA- PENALIDADES 

 
1. A CONCESSIONÁRIA que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições da presente concorrência ficará 
sujeita às penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, quais sejam: 

1.1. advertência; 

1.2. multa, na forma adiante prevista; 

1.3. suspensão temporária de licitar e contratar com o Campus São Paulo - Unifesp; 

1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

1.5. Advertência será aplicada, independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que houver afastamento 

das condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da 

fiscalização. 

1.6. As multas, calculadas sobre o valor do contrato, deverão ser aplicadas após regular processo administrativo e 

serão: 

1.7. de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor global do contrato, por queixa fundamentada da comunidade 

com relação à má prestação dos serviços; 

1.8. de 5% (cinco por cento) do valor mensal dos serviços prestados, por majorar os preços aplicados acima do 

mercado similar contíguo ao Campus São Paulo - Unifesp; 

1.9. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, o Campus São Paulo - Unifesp poderá, garantida prévia 

defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

1.10. advertência por escrito; 

1.11. multa compensatória pelo inadimplemento parcial do contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor global do contrato por infração a cada cláusula ou condição pactuada (inciso II, do art.87, da Lei nº 

8.666/93); 

1.12. multa compensatória pelo inadimplemento total do contrato, correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

global do contrato. 

1.13. As multas previstas nos subitens anteriores serão independentes, podendo ser aplicadas cumulativamente, 

não impedindo, contudo, que o Campus São Paulo - Unifesp, venha a rescindir unilateralmente o contrato e 

aplique as outras sanções previstas neste item. 
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1.14. Em havendo reincidência da infração punida anteriormente com advertência, será aplicada multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor global do contrato ou na sua rescisão. 

1.15. O CONTRATADO não incorrerá na multa referida no subitem 1.13, na ocorrência de caso fortuito ou de 

força maior, ou fato gerado pela Administração do Campus São Paulo – Unifesp. 

1.16. A suspensão temporária de licitar e o impedimento de contratar com a Unifesp serão declarados em função 

da natureza e gravidade da falta cometida, considerando ainda as circunstâncias e o interesse do referida 

UNIFESP, e não poderá ter prazo superior a 2 (dois) anos. 

1.17. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de competência 

exclusiva do Ministro da Educação, facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 

vistas ao processo. 

1.18. O fiscal responsável pela fiscalização dos trabalhos, em nenhuma hipótese, poderá omitir-se da aplicação 

das penalidades previstas, notadamente das estabelecidas no subitem 1.13., salvo ocorrência de caso fortuito, 

força maior ou fatos gerados pela Administração do Campus São Paulo – Unifesp. 
 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 

 
1. O Presente Contrato poderá ser rescindido pela CONCEDENTE, independente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e mediante simples aviso por escrito, realizado com 10 (dez) dias de antecedência, nas seguintes 
hipóteses: 
 
a) Inadimplemento de qualquer cláusula ou condição expressa neste Contrato ou dos documentos que o 
integram. 

 
b) A não prestação dos serviços no período estabelecido ou fora das especificações previstas no Edital. 
 
c) Falência, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial ou concordata preventiva, recuperação judicial da 
CONCESSIONÁRIA, requerida, homologada ou decretada. 
 
d) Suspensão da execução do Contrato por determinação de Autoridade Competente, motivada pela 
CONCESSIONÁRIA, a qual responderá por eventual aumento de custo dos equipamentos e por perdas e danos 
que a CONCEDENTE, como conseqüência, venham a sofrer. 
 
2. Em caráter amigável, por acordo entre as partes, precedido de fundamentação por escrito emitida pela 
CONCEDENTE na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivos da 
execução do Contrato. 
 

CLÁUSULA  NONA - FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS 

 
Os recursos para cobrir o pagamento da prestação mensal pela Concessionária são decorrentes dos serviços 
prestados, objeto deste contrato, e provenientes de verbas próprias dos usuários         ( alunos, servidores, 
prestadores de serviço e visitantes). Portanto, não consignados no Orçamento da Unifesp. 
 

CLÁUSULA  DÉCIMA – VIGÊNCIA 

 
1.O prazo de vigência do Contrato será de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da data da publicação do 
contrato. 
 
2.O presente Contrato poderá ser prorrogado, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, havendo interesse 
entre as partes, por meio de termo aditivo.  
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA- REAJUSTE 
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1. O referido contrato assinado deverá ser reajustado anualmente por meio do IGP-M da Fundação Getúlio 

Vargas. 
 
2.Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado, 
cabendo à CONCEDENTE promover as necessárias negociações junto à empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA FORO 

 
1. As questões decorrentes do presente Contrato, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de São Paulo, Seção Judiciária da Capital. 
 
 
 

São Paulo, ___ de _______ de 2016. 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 
Pró-reitora de Administração 

XXXXXXXXXXXXXX 
 

CONCESSIONARIA 
REPRESENTANTE 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1 –  Nome: 
Assinatura :______________________________________________. 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS 

 

 

 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO 

 

Assunto: Declaração de visita facultativa ao local dos serviços referente ao Edital de Concorrência Pública 

nº 02/2016 do CAMPUS SÃO PAULO. 

 

Senhor Presidente, 

 

Temos a informar que para os devidos fins, o Sr..................................................................., 

representante desta empresa ou pessoa física tendo visitado o local dos serviços objeto do Edital de Concorrência 

nº 02/2016 no dia .....de .............de 2016, declara e comprova que tomou conhecimento de todas as implicações e 

condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da presente licitação, para a prestação dos serviços 

propostos, assumindo todas as condições previstas e peculiares a uma Instituição de Ensino. 

 

 

Data. 

Assinatura – nome do emitente da declaração, cargo e carimbo da Empresa com CNPJ ou CPF. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 

 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO 

 

Campus São Paulo. 

Assunto: Edital de Concorrência Pública nº 02/2016, Campus São Paulo. 

 

 

Senhor Presidente, 

_____(Nome da empresa ou pessoa física)_______, CNPJ/CPF: ____________________, por intermédio de seu 

representante legal o Sr.(ª) ______________________________, identidade Nº ___________________________ 

e CPF nº________________, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, assim como menores de quatorze anos executando qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz. 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO 

Campus São Paulo 

 

 

Assunto: Edital de Concorrência Pública nº 02/2016. Campus São Paulo. 

Senhor Presidente, 

 

_____(Nome da empresa ou pessoa física)_______, CNPJ/CPF: ____________________,sediada 

_______________(endereço completo) _____________________, declara, sob as penas da lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

______________________________________________ 

Nome e número da identidade do declarante 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

Edital de Concorrência Pública nº 02/2016 Campus São Paulo 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 

(Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item (completar) 

do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente 

(pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes 

da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

 

 

___________________, em ___ de ___________ de 2016. 

_____________________________________________________________________ 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO VII 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO 

Campus São Paulo 

Assunto: Edital de Concorrência Pública nº 02/2016 Campus São Paulo. 

 

Senhor Presidente, 

 

Temos a satisfação de passar às mãos de V.Sª. a presente proposta de permissão de uso remunerada para 

exploração de espaço nesta Instituição, na prestação de serviços de cantina, com os seguintes dados: 

Valor mensal da proposta da concessão de uso do espaço para exploração de cantina do Campus São Paulo, a 

importância em R$ ….............. 

(XXXXXXXX reais). 

1. Validade da Proposta : ............( )dias. 

 

 

Atenciosamente 

 

Assinatura 

Nome e cargo 

(papel timbrado ou c/ carimbo do CNPJ ou CPF) 
 


