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CONVITE Nº  02/2017 – EACH 

 
TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR LANCE OU OFERTA 

 
PROCESSO nº 16.1.1903.86.9 

 

 
 

A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio da ESCOLA DE ARTES, 

CIÊNCIAS E HUMANIDADES - EACH, situada na Rua Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino 

Matarazzo – São Paulo – SP – Fone (11) 3091-1017, convida esta empresa a 

participar da licitação acima referida. 

 
 

 
APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
 Data para apresentação dos envelopes: até 07/11/2017, às 10 horas.  
 
 Local da realização da sessão pública: Seção de Licitações e Contratos da 

EACH/USP. Rua Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino Matarazzo – São Paulo - SP. 
 
 A sessão de abertura dos envelopes será iniciada 5 (cinco) minutos depois de 

encerrado o prazo para a apresentação dos envelopes, no endereço acima indicado. 
 

 
A íntegra do Convite poderá ser obtida na Seção de Licitações e Contratos, sito 

à Rua Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino Matarazzo – São Paulo – SP, no horário das 

08h30min às 17h30min. 

 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

A ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO, com esta licitação na modalidade CONVITE, objetiva a CONCESSÃO 
remunerada de uso de espaço de propriedade da EACH-USP, com área total de 8m², 
destinadas à exploração de serviços envolvendo a disponibilização de 8 máquinas 
automáticas do tipo “vending machine”, durante 12 meses consecutivos, conforme 
especificações constantes desta Carta-Convite.  
 
A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
pelas demais normas disciplinadoras da matéria. 
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Integram esta Carta-Convite: 
 
 
I - Minuta de Contrato. 
 
II - Material Técnico: 
 
 Plantas da Área e Localização do Objeto da Licitação 
  Especificações do Objeto da Licitação 
 Memorial Descritivo 
 
III -  Modelos de Documentos a serem apresentados na licitação: 
 

A –  Carta Credencial 
B –  Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte 
C –   Comprovante de Realização de Vistoria (se necessário) 
D –  Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho  
E –  Declaração de Atendimento às Normas Relativas à Saúde e Segurança 

no Trabalho 
F –  Proposta 

 
IV - Tabela de Multas 

 
 

2. OBJETO LICITADO 
 

2.1. O objeto desta licitação é a CONCESSÃO remunerada de uso de espaço de 
propriedade da EACH-USP, com área total de 8m², destinadas à exploração de 
serviços envolvendo a disponibilização de 8 máquinas automáticas do tipo “vending 
machine”, durante 12 meses consecutivos, conforme especificações constantes desta 
Carta-Convite e seus anexos. 
 
2.2. A título de remuneração pela CONCESSÃO de uso desta licitação a 
CONCESSIONÁRIA pagará à Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, 
uma taxa administrativa mensal, que não poderá ser inferior a R$ 1.506,67 (mil 
quinhentos e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo que nos meses de 
recesso escolar: janeiro, fevereiro, julho e dezembro, definidos pela Portaria GR nº 
2869, de 14.12.1993, a taxa de administração será 50% (cinqüenta por cento) do valor 
estabelecido em contrato, porque a maioria do público usuário (docentes, discentes e 
funcionários técnicos e administrativos) está em gozo de férias. 
 
2.3. O contrato será celebrado pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de 
assinatura do instrumento, podendo ter sua vigência prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que haja 
interesse de ambas as partes, manifestado este com antecedência de 60 (sessenta) 
dias ao término da vigência contratual. 
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2.4. As condições de pagamento e os critérios de reajuste da Taxa Administrativa 
encontram-se estabelecidas nas Cláusulas Quarta e Décima da Minuta de Contrato – 
ANEXO I. 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. Poderão participar desta licitação, além das empresas convidadas, as 

cadastradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São 
Paulo (CAUFESP) em categoria pertinente ao objeto licitado, que atenderem 
às exigências estabelecidas nesta Carta-Convite e manifestarem INTERESSE 
POR ESCRITO ATÉ 24 HORAS ANTES DA DATA FINAL marcada para a 
apresentação dos envelopes. 

 
3.1.1. Para efeito do prazo citado no subitem 3.2, serão considerados os dias 
de expediente na USP. 
 

3.2. Estão impedidas de participar desta licitação as pessoas: 
 

3.2.1. que estiverem, na data fixada para a apresentação dos envelopes, 
cumprindo penalidade de suspensão temporária ou impedimento do direito 
de licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração do Estado 
de São Paulo, nos termos do Decreto nº 48.999, de 29 de setembro de 2004; 
 
3.2.2. declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 
 
3.2.3. reunidas sob forma de consórcio; 
 
3.2.4. o autor do projeto, básico ou executivo, e ainda os que se enquadrarem 
nas disposições do artigo 9º e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993; 
 
3.2.5. que se apresentarem na licitação como subcontratada de outra licitante; 
 
3.2.6. que estejam sob processo de falência. 

 
 
4. VISTORIA TÉCNICA 

 
4.1. A vistoria ao local da instalação das máquinas é opcional e poderá ser realizada 
por técnico do licitante devidamente identificado. Para tanto, o interessado deverá 
solicitar, junto à Administração, o agendamento da sua vistoria – contato com o Sr. 
Eduardo Luiz Santos, telefone (11) 3091-1076. 
 
 
5. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
5.1. Para participar do certame as licitantes deverão apresentar: 
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a. Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 
b. Envelope nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS; 
c. Comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(ver item 5.3.), se for o caso. 
 
5.2. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS deverão 
ser apresentados separadamente em 02 (dois) envelopes fechados de forma 
indevassável, contendo os seguintes dizeres, respectivamente: 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

CONVITE Nº 01/2017 - EACH 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE  

ENVELOPE  Nº  1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

CONVITE Nº 01/2017 - EACH 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

ENVELOPE  Nº  2 

PROPOSTA DE PREÇOS  

 
 
5.3. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos 
benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 deverão comprovar essa condição, 
apresentando declaração de enquadramento no artigo 3º da LC nº 123/2006, conforme 
modelo sugerido (Anexo B). 
 

5.3.1. A não entrega da declaração exigida no item 5.3. desta Carta-Convite 
indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios da Lei Complementar 
nº 123/2006. 
 

5.4. A Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 - DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
5.5. A entrega dos envelopes indica que o licitante conhece e aceita todos os termos 
e condições estabelecidas nesta Carta-Convite. 
 
 
6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 1 
 
6.1. Para efeito de habilitação no presente certame, o licitante deverá apresentar: 
 

6.1.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, pela 
apresentação de: 
 
 

a. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal; 
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b. Certidão de Regularidade de Débitos Relativos aos Créditos Tributos 
Federais e à Divida Ativa da União, inclusive as contribuições sociais 
previstas na Lei nº 8.212/1991; 
 
6.1.1.1 Para a habilitação de licitantes que disputem o certame na 
condição de microempresas ou empresas de pequeno porte será 
obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 
6.1.1. desta Carta-Convite, ainda que deles conste alguma restrição. 
 
6.1.1.2. As microempresas e empresas de pequeno porte habilitadas 
nas condições do subitem 6.1.1.1. deverão comprovar sua regularidade 
fiscal apresentando as competentes certidões no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do momento em que a licitante for declarada 
vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração. 
 
6.1.1.3. A não comprovação da regularidade fiscal no prazo assinalado 
no subitem 6.1.1.2. implica a decadência do direito à contratação e 
enseja a aplicação das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n° 
8.666/1993 e nesta Carta-Convite. 

 
6.1.2. Atestado(s) de desempenho anterior em nome da licitante, expedido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo, para fins de 
verificação da compatibilidade e pertinência do seu conteúdo em relação ao 
objeto desta licitação, as características na forma abaixo indicada: 
 

O(s) atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) demonstrar: 
 
a) atestado(s), emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 
ou privado, comprovando a execução de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação. 
 
6.1.2.1. A Comissão Julgadora da Licitação poderá realizar diligência 
para comprovar a origem e o conteúdo do(s) atestado(s) apresentado(s) 
pelas licitantes. 

 
6.1.3. Declaração de que se encontra 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, conforme modelo sugerido (Anexo D).  
 
6.1.4. Declaração de atendimento às normas relativas à saúde e segurança no 
trabalho, em virtude das disposições do parágrafo único do artigo 117 da 
Constituição do Estado de São Paulo, conforme modelo sugerido (Anexo E). 
 

6.2. A apresentação do Registro Cadastral (RC) ou do Registro Cadastral 
Simplificado (RCS) emitido pelo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de 
São Paulo – CAUFESP, nos termos da Lei Federal 8.666/1993 e do Decreto Estadual 
nº 52.205/2007, e em plena validade na data final de apresentação das propostas, 
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substitui os documentos correspondentes a seguir enumerados, sendo que a 
documentação restante obrigatoriamente deverá ser apresentada pela licitante. 
 

a. O RC do CAUFESP substitui os documentos enumerados nos subitens 
6.1.1, 6.1.5 e 6.1.6. 
 
b. O RCS do CAUFESP substitui os documentos enumerados no subitem 
6.1.1. 

 
6.2.1. A licitante que utilizar do Registro Cadastral (RC) ou o Registro Cadastral 
Simplificado (RCS) fica obrigada a declarar, sob as penalidades legais, a 
superveniência de fato impeditivo de sua habilitação. A não apresentação de 
declaração será entendida como manifestação de inexistência de fato que 
possa inabilitá-la. 
 
6.2.2. A licitante detentora do RC ou RCS cuja validade não se encontre 
vigente em sua totalidade, ou seja, que apresente algumas certidões vencidas, 
poderá utilizá-lo nesta licitação, porém esse somente substituirá os 
documentos nele vigentes. Neste caso, as certidões indicadas como vencidas 
deverão ser apresentadas devidamente atualizadas e vigentes, em qualquer 
processo de cópia autenticada. 
 
6.2.3. A apresentação do RC ou RCS somente substitui os documentos 
apresentados para a inscrição no CAUFESP, nos termos do artigo 4º do 
Decreto Estadual nº 52.205/2007. 
 
6.2.4. Os interessados no RC expedido pelo CAUFESP poderão obter 
informações diretamente no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. 
 

6.3. Os documentos apresentados deverão, quando for o caso, estar em plena 
validade na data final fixada para a apresentação dos envelopes. 
 

6.3.1. Quando o documento não indicar prazo de validade, de forma a 
satisfazer as disposições do item 6.3. acima, a data de sua expedição pelo 
órgão de origem não deverá ser anterior a 180 (cento e oitenta) dias corridos 
da data final fixada para a apresentação dos envelopes, indicada no preâmbulo 
desta Carta-Convite. 
 
6.3.2. Considerando o disposto no art. 195, § 3º da Constituição Federal e no 
art. 2º da Lei Federal nº 9.012, de 30/3/1995, obrigar-se-á a licitante, caso 
declarada vencedora, mediante solicitação por parte da Administração, a 
atualizar os documentos apresentados em cumprimento ao subitem 6.1.1. 
alíneas “a” e “b”, que deverão estar em plena validade no ato da adjudicação e 
quando da assinatura do contrato, caso as certidões apresentadas na fase de 
habilitação tenham sua validade expirada durante a tramitação do certame 
licitatório. 
 

http://www.bec.sp.gov.br/
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6.3.2.1. Fica facultado à Administração consultar os sites da Receita 
Federal, www.receita.fazenda.gov.br, e da Caixa Econômica Federal, 
www.cef.gov.br, para fins de obtenção das correspondentes certidões 
atualizadas. Após verificação, o servidor da USP deverá certificar a 
autenticidade dos documentos emitidos/apresentados, mediante 
declaração nesse sentido, devidamente assinada.  

 
6.4. Os documentos necessários para a comprovação dos requisitos de habilitação, 
conforme relação acima, deverão ser apresentados em original ou por cópia 
autenticada, não sendo aceitos protocolos. 
 
 
7. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 2 
 
7.1. Os documentos que compõem a PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser 
apresentados sem emendas, rasuras, borrões, entrelinhas ou observações feitas à 
margem e serem preenchidos a máquina ou impressos, e apresentados devidamente 
assinados pelo representante legal do licitante.  
 
7.2. A PROPOSTA DE PREÇOS compreende a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 

7.2.1. Proposta, elaborada conforme modelo sugerido (Anexo F), contendo os 
seguintes elementos:  
 

7.2.1.1. Valor da Taxa Administrativa mensal escrito em algarismos 
e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência. O 
preço proposto deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos 
incorridos pelo proponente na data da apresentação da proposta, 
incluindo, entre outros: tributos, salários, encargos sociais, material, 
despesas administrativas, seguro, depósito de caução, frete, lucro, etc. 
 
7.2.1.2. Prazo de instalação das máquinas e início dos serviços, 
respeitado o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a 
partir da data de assinatura do contrato, em absoluta concordância com 
o disposto nesta Carta-Convite, na proposta de fornecimento 
apresentada pela licitante e no contrato. 
 

 
7.3. A Proposta será válida por 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da 

data final de entrega dos envelopes.  
 
7.4. Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora da Licitação. 
 
  

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.cef.gov.br/
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8. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
8.1. Os envelopes nº 1 e nº 2 contendo, respectivamente, os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS, deverão ser entregues no local, data e 
horário indicados no preâmbulo desta Carta-Convite.  
 
8.2. A sessão pública de abertura dos envelopes terá início cinco minutos depois de 
encerrado o prazo para apresentação destes, com a abertura dos envelopes nº 1 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

8.2.1. Os envelopes n° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS, depois de rubricados por 
todos os presentes, ficarão sob a guarda da Comissão Julgadora da Licitação 
fechados e inviolados, até serem abertos em sessão pública. 

 
8.3. A licitante poderá ser representada neste certame por seu representante legal 
ou por pessoa devidamente credenciada, apresentando à Comissão Julgadora 
documentos que evidenciem possuir poderes específicos para intervir no processo 
licitatório, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposição, bem como 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente. 
 

8.3.1. A documentação necessária para o credenciamento compreende:  
 

a. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
proponente: Estatuto ou Contrato Social ou outro instrumento 
equivalente, devidamente registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se 
de sociedade simples, do ato constitutivo acompanhado, quando couber, 
da ata de eleição da diretoria, registrados no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, do qual conste expressamente poderes para exercer 
a gerência da sociedade ou exercer direitos e assumir obrigações em 
nome da licitante; 
 
b. Tratando-se de procurador: instrumento público ou particular de 
procuração (modelo constante do Anexo A), neste caso com firma 
reconhecida, do qual constem explicitamente poderes para formular 
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome do proponente, acompanhado de documento 
comprobatório da capacidade do(s) outorgante(s) para constituir 
mandatário, nos moldes do item “a”, acima; e 
 
c. Em ambos os casos o representante deverá identificar-se 
mediante a apresentação de Cédula de Identidade ou outro documento 
oficial válido para fins de identificação. 

 
8.3.2. É vedada a representação de mais de uma licitante por uma mesma 
pessoa. 
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8.4. Todos os trabalhos e ocorrências verificados durante a sessão pública serão 
registrados em ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão 
Julgadora da Licitação e pelos representantes credenciados presentes. 
 
8.5. O julgamento da habilitação e das propostas das licitantes poderá ser realizado 
em sessão reservada, a critério da Comissão Julgadora da Licitação. 
 
8.6. As comunicações referentes ao certame serão divulgadas no site: 
www.usp.br/licitacoes, no Quadro de Avisos da EACH-USP e mediante a expedição 
de correspondência aos licitantes interessados, alternativamente, por via postal, e-
mail ou fac-símile. 
 
 
9. ANÁLISE E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Abertos os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, esses 
serão verificados pela Comissão Julgadora da Licitação, rubricados por todos os 
presentes e juntados ao respectivo processo. 
 
9.2. Serão habilitadas as licitantes que demonstrarem o atendimento de todas as 
condições de habilitação, nos termos da Seção 6 desta Carta-Convite. 
 
9.3. Encerrado o julgamento da HABILITAÇÃO, inclusive com a decisão de 
eventuais recursos, os envelopes nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS serão devolvidos 
fechados às licitantes inabilitadas. 
 
 
10. ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
10.1. Esta licitação é do tipo maior lance ou oferta e será considerada vencedora do 
certame a licitante que, atendendo a todas as condições estabelecidas nesta Carta-
Convite, apresentar o maior valor a título de Taxa Administrativa. 
 

10.1.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem integralmente 
às disposições desta Carta-Convite. 

 
10.2. A abertura dos envelopes contendo as propostas poderá ocorrer na mesma 
sessão pública, em seguida ao julgamento da habilitação, se todos os licitantes 
desistirem da interposição de recurso, ou em data, horário e local previamente 
divulgados pela imprensa oficial. 
 
10.3. Abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, estas serão 
verificadas pela Comissão Julgadora da Licitação, rubricadas por todos os presentes 
e juntadas ao respectivo processo. 
 
10.4. Para fins de julgamento das propostas, a remuneração pela CONCESSÃO de 
uso desta licitação a CONCESSIONÁRIA pagará à Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da USP, uma taxa administrativa mensal, que não poderá ser inferior a 

http://www.usp.br/licitacoes
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R$ 1.506,67 (mil quinhentos e seis reais e sessenta e sete centavos), sendo que 
nos meses de recesso escolar: janeiro, fevereiro, julho e dezembro, definidos pela 
Portaria GR nº 2869, de 14.12.1993, a taxa de administração será 50% (cinqüenta por 
cento) do valor estabelecido em contrato, porque a maioria do público usuário 
(docentes, discentes e funcionários técnicos e administrativos) está em gozo de férias. 
 
10.5. Como critério de aceitabilidade das propostas, fica estabelecido, pela ordem: 
 

10.5.1. Esta licitação é do tipo maior lance ou oferta, nos termos do Artigo 45, 
inciso IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
10.5.1.1. Será declarada vencedora a empresa que oferecer em sua 
proposta o maior valor à taxa de administração. 

 
10.5.1.2. Em caso de empate, após obedecido o disposto no parágrafo 
2º, inciso II do artigo 3º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
haverá sorteio, a ser realizado perante os interessados, em sessão 
pública, previamente designada. 

 
10.5.2. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº 123/06, após a 
classificação final dos preços propostos, como critério de desempate, será dada 
a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, desde que o maior preço ofertado não seja de uma microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

 
10.5.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) inferiores à proposta mais 
bem classificada; 

 
10.5.2.2. Para efeito do disposto no item 10.5.2, ocorrendo empate: 

 
10.5.2.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada será intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço superior 
aquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 
10.5.2.2.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou a 
empresa de pequeno porte, na forma do item 10.5.2.2.1, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese no item 10.5.2.1, na ordem de classificatória para o 
exercício do mesmo direito;  
 
10.5.2.2.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 
nos intervalos estabelecidos no item 10.5.2.1, será realizado 
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sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta; 
 
10.5.2.2.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no 
item 10.5.2.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 

 
10.5.2.3 Em caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, 
que não atendem ao disposto no item 10.5.2, proceder-se-á ao sorteio, 
em sessão pública previamente designada. 

 
11. RESULTADO FINAL, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
11.1. Concluído o julgamento do certame, inclusive com a decisão de eventuais 
recursos, o resultado final desta licitação será divulgado e o processo será 
encaminhado à autoridade competente para homologação e adjudicação. 
 
11.2. Caso a licitante vencedora do certame tenha concorrido na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá comprovar sua 
regularidade fiscal apresentando as competentes certidões no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração. 
 
11.3. Caso seja vencedora do certame, a cooperativa de trabalho deverá indicar o 
gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante a contratante. 
 
 
12. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
12.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos sobre a presente licitação 
mediante o envio de email (licitacoes-each@usp.br) aos cuidados da Comissão 
Julgadora da Licitação.  
 

12.1.1. Os possíveis pedidos de esclarecimento devem ser apresentados com 
antecedência de 2 (dois) dias úteis, em relação à data final fixada para a 
apresentação das propostas, de maneira a permitir o mínimo tempo para o 
trâmite interno necessário ao exame, preparo da resposta e transmissão aos 
interessados. 
 
12.1.2. A íntegra dos esclarecimentos elaborados a partir dos questionamentos 
será divulgada no seguinte site: www.usp.br/licitacoes e em Quadro de Avisos, 
sendo de total responsabilidade dos interessados acompanhar as publicações. 
 

12.2. As impugnações ao instrumento convocatório e os recursos contra os atos de 
habilitação ou julgamento de propostas deverão ser dirigidos à Prof. Dra. Maria 
Cristina Motta de Toledo, Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades e 
entregues diretamente na Seção de Licitações e Contratos, sita à Rua Arlindo Béttio, 
1000 – Ermelino Matarazzo – São Paulo – SP, no horário das 08:30 às 17:30 horas, 
nos prazos e na forma prevista em lei. 
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12.3. Os prazos para recursos poderão ser eliminados sempre que todas as licitantes 
potencialmente interessadas estiverem presentes e desistirem da interposição de 
recursos.  
 
 
13. DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1. A Administração consultará nos termos do artigo 6º, incisos I e II da Lei 
Estadual nº 12.799/08 c.c. artigo 7º, incisos I e II e § 1º do Decreto Estadual nº 
53.455/08, o CADIN ESTADUAL, como condição para celebração do contrato. 
 

13.1.1. A existência de registro no Cadin Estadual constitui impedimento para 
a realização dos atos acima descritos. 

 
13.1.2. Inexistindo impedimento à contratação, a Unidade convocará o 
vencedor da licitação para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da 
entrega da intimação ou da publicação, assinar o contrato, conforme minuta 
integrante desta Carta-Convite. 

 
13.2. A Administração exigirá da ADJUDICATÁRIA o depósito de garantia no valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que deverá ser 
efetuado antes do ato de assinatura do contrato. 
 

13.2.1. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:  
a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) seguro-garantia, na forma da legislação aplicável e; 
c) fiança bancária. 

 
13.2.2. A garantia apresentada pela ADJUDICATÁRIA deverá ser válida por no 
mínimo 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para cobrir todo o período de 
vigência do contrato, até recebimento definitivo, após o prazo de observação 
indicado no item 2.2.1. da minuta de contrato. 

 
13.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor de sua proposta. 
 
13.4. No caso de contratação com sociedades cooperativas, ocorrerá a RESCISÃO 
IMEDIATA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NA HIPÓTESE DE 
CARACTERIZAÇÃO SUPERVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE TRABALHO NAS 
CONDIÇÕES A QUE ALUDE O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 1º DO DECRETO 
ESTADUAL Nº 57.159/2011. 
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14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Aplicam-se a esta licitação as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93 e na Portaria GR nº 3.161, de 11.05.99, baixada pelo Reitor da Universidade 
de São Paulo.  
 
14.2. Os casos omissos no presente certame serão solucionados pela Comissão 
Julgadora da Licitação. 
 
14.3. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada no site 
www.usp.br/licitacoes, no Quadro de Avisos da EACH e mediante a expedição de 
correspondência aos licitantes interessados, alternativamente, por via postal, email ou 
fac-símile. 
 
14.4. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação não resolvidas na 
esfera administrativa será competente o Foro da Comarca da Capital do Estado de 
São Paulo. 
 
 

São Paulo, 2 de outubro de 2017. 
 
 
 

Prof. Dra. Maria Cristina Motta de Toledo 
Diretora da EACH 

http://www.usp.br/licitacoes
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ANEXO I 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONVITE Nº. 02/2017 – EACH/USP 

PROCESSO Nº  16.1.1903.86.9 

CONTRATO  Nº  XX/XXXX  

 

CONTRATO  QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO, POR INTERMÉDIO DA ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 
E A EMPRESA...................................., OBJETIVANDO A  CONCESSÃO DE USO E 
EXPLORAÇÃO DE PROPRIEDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESPAÇO 
PARA INSTALAÇÃO DE VENDING MACHINES. 
 
Aos.....dias do mês de ..................do ano de ..........., a UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO, por intermédio da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, inscrita no CNPJ 
sob nº. 63.025.530/0062/26, na Rua Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino Matarazzo – São 
Paulo – SP, neste ato representada pela sua Diretora, Profa. Dra. Maria Cristina Motta 
de Toledo, por delegação de competência, nos termos da Portaria GR- 6561/2014, 
doravante denominada CONCEDENTE e a empresa __________________________, 
inscrita no CNPJ sob nº._____________, estabelecida na 
_______________________, n.º______, representada na forma de seu estatuto 
social, doravante denominada CONCESSIONÁRIA, firmam o presente contrato de 
concessão de uso com vistas à exploração comercial de lanchonete e restaurante, nos 
termos do artigo 23, inciso II, letra "c", da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, com alterações posteriores e de acordo com as seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1 CONCESSÃO remunerada de uso de espaço de propriedade da EACH-USP, com 
área total de 8m², destinadas à exploração de serviços envolvendo a disponibilização 
de 8 máquinas automáticas do tipo “vending machine”, durante 12 meses 
consecutivos, conforme especificações constantes na Carta-Convite e seus anexos. 
 
1.2. Horário de funcionamento: no mínimo de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 23:00 
horas. 
 
1.3. Fica fazendo parte do Contrato, como se nele estivessem transcritos: a Carta 
Convite n.º 02/2017 – EACH/USP - CONCESSÃO DE USO e a Proposta n.º..........., 
elaborada e apresentada na licitação pela CONCESSIONÁRIA, datada de 
____/____/______. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
 
O prazo do contrato será por 12 (doze) meses a partir __/__/____ e poderá ser 
prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, 
desde que convenha a ambas as partes. Em qualquer hipótese deverá haver 
comunicação de uma parte à outra, por escrito, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 

 
O valor do contrato é de R$_____________ (____________________________), 
correspondente à taxa de administração de 12 (doze) meses, valor este que será 
incorporado à receita própria da EACH/USP.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
4.1. A Taxa Administrativa deverá ser paga até o dia 15 (quinze) do mês subsequente 

ao mês vencido, na Tesouraria da EACH/USP. 
 

4.1.1 O valor da taxa de administração será de R$.......(.......reais); 
 

4.1.2 Nos meses de recesso escolar: janeiro, fevereiro, julho e dezembro, 
definidos pela Portaria GR nº 2869, de 14.12.1993, a taxa de administração 
será de 50% do valor estabelecido no subitem supra. 

 
4.2 No caso de atraso no pagamento da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO será cobrada 

uma multa de 10 % (dez por cento) sobre o seu valor, além de juros de mora de 
1% ao mês e correção monetária. 

 
4.3. A cominação da pena de multa mencionada no item anterior não exonera a 

CONCESSIONÁRIA das demais sanções previstas na Lei 8.666/93, nem impede 
a rescisão contratual, no caso de ocorrência de falhas ou irregularidades na 
execução do contrato. 

 
4.4. CONCESSIONÁRIA deverá pagar mensalmente as despesas relativas ao 

consumo de Água e Energia Elétrica, de acordo com os cálculos estimados pela 
CONCEDENTE, através do levantamento dos equipamentos hidráulicos e 
elétricos instalados no local. 

 
4.4.1 O não pagamento das taxas de Água e Energia Elétrica dentro do prazo 

estipulado dos serviços implicará no corte do fornecimento, sendo que sua 
religação só será autorizada quando do pedido da CONCESSIONÁRIA à 
CONCEDENTE depois de efetuado o pagamento do débito. Cabe ainda ao 
responsável pela CONCESSIONÁRIA o pagamento das taxas de religação. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA  
                               
5.1. Durante o prazo de vigência do contrato a CONCESSIONÁRIA deverá observar 

rigorosamente as condições estabelecidas deste ajuste. 

5.2. Caberá a CONCESSIONÁRIA fornecer todos os equipamentos e utilitários e 
materiais diversos a serem utilizados na prestação dos serviços, objeto do 
contrato. 

5.3. A CONCESSIONÁRIA será responsabilizada por quaisquer danos ou prejuízos 
causados ao patrimônio da Universidade de São Paulo, por pessoas ou 
equipamentos de sua responsabilidade, ressarcindo-a de imediato. 

5.4. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela boa manutenção e limpeza dos 
equipamentos e instalações, incluindo a manutenção preventiva dos mesmos, 
bem como pela higiene e limpeza de toda área onde se dará a prestação dos 
serviços, assim como a vigilância.  

 
5.5. A CONCESSIONÁRIA fica proibida de fazer quaisquer alterações nas redes de 

infraestrutura e demais aspectos construtivos do local sem consultar previamente, 
por escrito à CONCEDENTE. 

 
5.6. A CONCESSIONÁRIA não poderá usar o nome da CONCEDENTE para adquirir 

gêneros, produtos ou quaisquer outros bens, não sendo a CONCEDENTE 
responsável, de forma alguma, pelas obrigações assumidas pela 
CONCESSIONÁRIA, perante terceiros. 

 
5.7. A CONCESSIONÁRIA não poderá transferir, subcontratar total ou parcialmente 

os serviços, utilizar o local para fins particulares, bem como colocar gêneros ou 
quaisquer materiais fora da área reservada à mesma, ou ainda utilizar a área para 
atividade diversa da finalidade aqui estabelecida, sob pena do contrato ser 
rescindido imediatamente. 

 
5.8. A CONCESSIONÁRIA afixará em local visível a lista de preços dos produtos 

oferecidos. 
 
5.9. A CONCESSIONÁRIA deverá oferecer produtos de boa qualidade, refrigerados 

e no prazo de validade. 
 
5.10. A CONCESSIONÁRIA se obriga a observar as disposições constantes no 

Convite Nº 02/2017 – EACH/USP da proposta apresentada, integrantes deste 
ajuste notadamente no que se refere ao pessoal e equipamentos a serem 
alocados para a execução dos serviços, bem como no que se refere ao 
fornecimento dos tipos comestíveis relacionados. 

 
5.11. A CONCESSIONÁRIA se obriga a manter, durante a execução do contrato todas 

as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação. 
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5.12. Fica expressamente proibida à CONCESSIONÁRIA a comercialização de 
bebidas alcoólicas e tabaco. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

6.1. A Fiscalização deste contrato será efetuada por Comissão designada pela 
Diretoria da EACH, conforme Portaria constante do processo em que se 
processou a licitação. 

6.2. A CONCEDENTE controlará a qualidade das matérias-primas, dos lanches e dos 
serviços apresentados, supervisionará os preços, a limpeza e a higiene. 
 
6.2.1. A comissão designada pela direção poderá inspecionar a qualquer dia e 
hora, todas as dependências. Compete ainda ao gestor a aplicação de multas, 
quando for o caso de acordo com tabela constante do ANEXO IV. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas poderão ser aplicadas à 
CONCESSIONÁRIAS sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e na Portaria GR 3.161/99, que fica fazendo parte integrante do 
presente CONTRATO. 

7.2. Pelo atraso injustificado na execução do objeto deste CONTRATO, exceto 
na hipótese do item 4.2 da cláusula quarta, a CONCESSIONÁRIA incorrerá 
em multa de mora diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total 
ajustado. 

7.3. Pela inexecução total ou parcial deste CONTRATO, a multa será de 20% (vinte 
por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida, sem prejuízo da rescisão 
deste contrato e da cominação das demais penalidades previstas na Lei. 

7.4. Os atrasos injustificados e as recusas não atendidas dentro do prazo estabelecido 
no artigo 5º da Portaria GR. 3.161/99, serão consideradas obrigatoriamente como 
casos de inexecução. 

7.5. Poderão ser aplicadas, ainda, as penas de suspensão temporária de participação 
em procedimento licitatório e impedimento de contratar com a administração, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, conferindo-se as mesmas os efeitos do Decreto estadual nº 
48.999/2004. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

 
8.1. A incidência de comportamento descrito no artigo 78 da Lei 8666/93 dará direito 

à Administração de rescindir o presente Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo da cominação das 
penalidades previstas nos artigos 86 e 88 da mesma Lei. 
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8.2. No caso de atraso do pagamento da taxa de administração, por período 

superior a 60 (sessenta) dias, a CONCEDENTE poderá rescindir o contrato 
com a CONCESSIONÁRIA, e exigir em juízo o pagamento das taxas em 
atraso. 

 
8.3. Ficam desde logo assegurados os direitos da Administração previstos no artigo 

80 da Lei 8.666/93. 
 
8.4. Uma vez notificada, a CONCESSIONÁRIA terá de devolver o imóvel com seus 

pertences, à CONCEDENTE, inclusive com todas as benfeitorias por ventura 
realizadas pela CONCESSIONÁRIA, sem que a esta caiba o direito a qualquer 
indenização restituição ou compensação pelas benfeitorias realizadas no imóvel. 

 
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 
 
9.1. A CONCESSIONÁRIA apresentou no ato da assinatura do presente CONTRATO, 

prestação de garantia na importância de R$ 
***********(**********************************************), correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do CONTRATO, reforçada a cada reajuste. 

 
9.2. A garantia será liberada 30 (trinta) dias após o término do CONTRATO, podendo 

ser deduzido da mesma, os débitos existentes com a USP e a título de 
ressarcimento, os gastos para reposição de peças e conserto das instalações 
sob sua responsabilidade. 

 
9.3. A correção monetária da garantia prestada na forma de caução em dinheiro será 

calculada com base na variação de índice IGPM-FGV e, no caso de utilização 
de cheque, a data inicial da correção será a do crédito bancário. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE 
 
10.1. A taxa de administração a que refere a cláusula quatro, será reajustada 

anualmente, se houver prorrogação do contrato, utilizando-se como percentual 
o da variação do índice do IGPM-FGV, ocorrida entre a data limite para 
apresentação da proposta e o mês anterior ao do início da vigência do novo 
período contratual. 

 
10.2. A alteração da periodicidade só ocorrerá por determinação governamental, ou 

por normas legais supervenientes, e mediante aditamento contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo, em 
uma das Varas da Fazenda Pública, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente contrato e que não possam ser resolvidas pelas vias 
administrativas. 
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E, por estarem assim justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 
 
 
 

São Paulo, ____de ____________de ______. 
 

  
 

 ___________________                                     
  CONCEDENTE                                                                 
 
 
 
___________________ 
CONCESSIONÁRIA 
 
 
 
____________________                                     
TESTEMUNHA 
 
 
 
____________________ 
TESTEMUNHA    
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ANEXO II –MATERIAL TÉCNICO 

 

 
Plantas da Área e Localização do Objeto da Licitação 

 
Especificações do Objeto da Licitação 

 
Memorial Descritivo 
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PLANTAS DA ÁREA E LOCALIZAÇÃO DO OBJETO – ESPECIFICAÇÕES 
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ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

ITEM 01 

 O objeto da presente licitação é a CONCESSÃO remunerada de uso de espaço 

de propriedade da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade 

de São Paulo, com área total de 8m2, destinadas à exploração de serviços envolvendo 

a disponibilização de 8 (oito) máquinas automáticas do tipo “vending machine”, 

durante 12 (doze) meses consecutivos, de acordo com os requisitos mínimos 

especificados nesta Carta Convite e seus anexos. 

O público que circula diariamente nas dependências da EACH está estimado 

em 5.000 pessoas aproximadamente, distribuídas nos períodos manhã, tarde e noite, 

ressalvados os períodos de férias e recessos escolares conforme calendário letivo 

anexo. 

A concessionária deverá atender a todos os interessados oferecendo serviços 

compatíveis com a destinação da área. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. DAS DEFINIÇÕES  

 

1.1. ADJUDICATÁRIO: licitante vencedor do certame licitatório;  

1.2. CONCEDENTE: EACH, titular da área, signatária do instrumento contratual;  

1.3. CONCESSIONÁRIO: pessoa jurídica signatária de contrato com a EACH;   

1.4. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA: contrato comercial pelo qual 

a EACH concede à pessoa jurídica de direito público ou privada o uso de uma área, 

de facilidades e/ou de equipamentos, para que explore segundo sua destinação 

específica;  

1.5. EACH: Escola de Artes, Ciências e Humanidades;  

1.6. LICITANTE: pessoa jurídica habilitada para participar do processo licitatório; 

  

2. DA FINALIDADE  

 

2.1. Destina-se este Memorial Descritivo à definição de requisitos mínimos para a 

concessão de uso de área, objeto da licitação em pauta, não cabendo ao 

CONCESSIONÁRIO alegar desconhecimento sobre este documento, sob nenhuma 

hipótese.  

2.2. Este Memorial Descritivo é anexo e parte inseparável dos respectivos edital de 

licitação e do Termo de Contrato, independentemente de transcrição total ou parcial 

de seu conteúdo, devendo suas disposições serem observadas e cumpridas pelo 

CONCESSIONÁRIO, durante toda a vigência contratual. 

  

3. DO OBJETO  

 

3.1. Concessão de uso de área, destinada à atividade de exploração comercial da 
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atividade de venda de alimentos e bebidas por meio de máquinas de venda – vending 

machines, na EACH.  

 

4. DA METRAGEM, LOCALIZAÇÃO DA ÁREA E TIPO DE MÁQUINA 

 

4.1  As áreas objeto desta licitação totalizam 8m² (oito metros quadrados), localizados 

nos prédios I1, A1 e Administração da EACH, da seguinte forma:   

Metragem Localização Tipo 

1m² (01 máquina) Prédio I1 – Térreo – 
Lado esquerdo 

Venda combinada de, no 
mínimo – café expresso, café 
com leite, chá quente, 
cappuccino e chocolate quente, 
com açúcar e sem açúcar. Com 
fornecimento de copo. 

1m² (01 máquina) Prédio I1 – Térreo – 
Lado esquerdo 

Venda combinada de, no 
mínimo – água, achocolatado, 
água de coco, chá gelado, 
iogurtes, refrigerantes, sucos 
enlatados, amendoim, 
barrinhas de cereais, biscoitos, 
bolos, chocolates, salgadinhos 
e lanche natural. 

1m² (01 máquina) Prédio I1 – Térreo – 
Lado direito 

Venda combinada de, no 
mínimo – café expresso, café 
com leite, chá quente, 
cappuccino, chocolate quente, 
com açúcar e sem açúcar. Sem 
fornecimento de copo. 

1m² (01 máquina) Prédio I1 – Térreo – 
Lado direito 

Venda combinada de, no 
mínimo – água, achocolatado, 
água de coco, chá gelado, 
iogurtes, refrigerantes, sucos 
enlatados, amendoim, 
barrinhas de cereais, biscoitos, 
bolos, chocolates, salgadinhos 
e lanche natural. 

1m² (01 máquina) Prédio A1 – Térreo Venda combinada de, no 
mínimo – café expresso, café 
com leite, chá quente, 
cappuccino, chocolate quente, 
com açúcar e sem açúcar. Com 
fornecimento de copo. 
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1m² (01 máquina) Prédio A1 – Térreo Venda combinada de, no 
mínimo – água, achocolatado, 
água de coco, chá gelado, 
iogurtes, refrigerantes, sucos 
enlatados, amendoim, 
barrinhas de cereais, biscoitos, 
bolos, chocolates, salgadinhos 
e lanche natural. 

1m² (01 máquina) Prédio da Administração 
- Saguão 

Venda combinada de, no 
mínimo – café expresso, café 
com leite, chá quente, 
cappuccino, chocolate quente, 
com açúcar e sem açúcar. Com 
fornecimento de copo. 

1m² (01 máquina) Prédio da Administração 
- Saguão 

Venda combinada de, no 
mínimo – água, achocolatado, 
água de coco, chá gelado, 
iogurtes, refrigerantes, sucos 
enlatados, amendoim, 
barrinhas de cereais, biscoitos, 
bolos, chocolates, salgadinhos 
e lanche natural. 

 

4.2 Será vedada a venda de bebidas alcóolicas.  

 

5. DO PRAZO CONTRATUAL  

 

5.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da data de 

assinatura do instrumento, podendo ter sua vigência prorrogada por iguais e 

sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, desde que haja 

interesse de ambas as partes, manifestado este com antecedência de 60 (sessenta) 

dias ao término da vigência contratual. 

 

6. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  

 

6.1.  A taxa mínima de concessão a ser cotada é não inferior a R$ R$ 1.506,67 (mil 

quinhentos e seis reais e sessenta e sete centavos) mensais, sendo que nos 

meses de recesso escolar: janeiro, fevereiro, julho e dezembro, definidos pela Portaria 

GR nº 2869, de 14.12.1993, a taxa de administração será 50% (cinqüenta por cento) 
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do valor estabelecido em contrato, porque a maioria do público usuário (docentes, 

discentes, e funcionários técnicos e administrativos) está em gozo de férias. 

 

6.2.  A taxa de administração será reajustada anualmente, se houver prorrogação 

do contrato, utilizando-se como percentual o da variação do índice do IGPM-FGV 

ocorrida na data limite para apresentação da proposta e o mês anterior ao do início 

da vigência do novo período contratual. 

 

6.3.  Por determinação governamental o prazo de reajuste acima previsto poderá 

ser reduzido. 

 

6.4.  No caso de atraso no pagamento da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO será cobrada 

uma multa de 10% (dez por cento) sobre seu valor, além de juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária. 

 

6.5.  Em atrasos superiores a 60 (sessenta) dias, a CONCEDENTE poderá rescindir 

o contrato com a CONCESSIONÁRIA e exigir o pagamento das taxas em atraso. 

 

7. DAS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO  

 

7.1 O CONCESSIONÁRIO utilizará a área disponibilizada, exclusivamente, para 

exploração da atividade citada no item 3.  

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

 

8.1. Além dos encargos previstos no Edital, nas condições Gerais do Contrato e nas 

Normas a ele aplicáveis, constituem-se, ainda, obrigações do CONCESSIONÁRIO:  

8.2. Ao CONCESSIONÁRIO caberá providenciar, no mínimo, as seguintes formas de 

facilitação de pagamentos: cartões de crédito, cartões de débito e Vale Refeição 

(Sodexo). Deverá ainda indicar explicitamente aos usuários quais as formas aceitas 

e não aceitas.  
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8.3. A guarda e segurança da área serão de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO 

a partir da assinatura do contrato, não cabendo a ele qualquer ressarcimento por furtos 

ou danos. 

 

8.4. O CONCESSIONÁRIO deverá, ainda, dispor de serviço de atendimento ao cliente 

ou ouvidoria. A CONCEDENTE poderá auditar o atendimento às reclamações dos 

clientes e estabelecer níveis mínimos de qualidade e resolução de problemas.  

8.5. Ao CONCESSIONÁRIO caberá manter uma tabela de preços, expressos em Real 

(R$) e visível ao público, identificando os valores dos produtos.  

8.6. Dispor de todos os instrumentos de autorização obrigatórios para o exercício de 

suas atividades, mantendo-os atualizados durante a vigência contratual;  

8.7. Manter controle de qualidade e boas práticas de serviços e produtos, devendo:  

 

8.7.1. Atender o padrão de referência para a qualidade dos gêneros alimentícios 

prescrito na Portaria N.º 26, de 30/07/1997, da Secretaria de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), do Ministério da Saúde – MS.  

8.7.2. Utilizar e comercializar apenas produtos alimentícios que contenham nas 

embalagens registro no órgão competente.  

8.7.3. Utilizar e comercializar apenas produtos alimentícios que apresentem 

características próprias adequadas e que estejam dentro do prazo de validade. 

  

8.8. Seguir a legislação sanitária em vigor, respondendo com exclusividade por todas 

e quaisquer multas ou interpelações das autoridades competentes, bem como por 

problemas causados aos usuários relativos aos alimentos fornecidos, considerando-

se falta grave a interdição da atividade por qualquer motivo.  
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8.9. Responsabilizar-se pela conservação e limpeza dos equipamentos.  

 

8.10. Atender a todas as legislações pertinentes ao objeto, emitidas pela ANVISA.  
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ANEXO III  

 
MODELOS DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NA LICITAÇÃO 

 
 

A –  Carta Credencial 
 
B –  Declaração de enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
 
C –  Comprovante de Realização de Vistoria 
 
D –  Declaração de situação regular perante o Ministério do 

Trabalho 
 
E –  Declaração de Atendimento às Normas Relativas à Saúde e 

Segurança no Trabalho 
 

F –  Folha Proposta 
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MODELO A – CARTA CREDENCIAL  
 

(documento a ser apresentado no início da sessão pública, fora dos envelopes) 
 
 
À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 
 
Referência:  Licitação:  

Convite nº 02/2017 - EACH 
 
 

Prezados Senhores 
 
 

Pelo presente, designo o Sr.........................., portador do R.G. nº ........... para 
representar esta empresa, estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em 
tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, 
classificação e interposição e renúncia de recursos, relativamente à documentação de 
habilitação e à proposta de preços por nós apresentadas para fins de participação na 
licitação em referência. 

 
 

Em ... de ............................. de ....... 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Empresa e cargo exercido na empresa 

(com firma reconhecida) 
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MODELO B – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 

(documento a ser apresentado no início da sessão pública, fora dos envelopes) 
 
 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
 
 

___________________________________________________ (nome da licitante), 

com sede________________________________________ (endereço completo), 

inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, DECLARA, para os fins do 

disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis 

e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como: 

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14.12.2006. 

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006. 

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

__________________________________________ 
Local e data 

 

__________________________________________ 
Assinatura do responsável 
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MODELO C – COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA  
 

(Se necessário, documento a ser apresentado no envelope n° 1 – Documentos de 
Habilitação) 

 
 
 

A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES atesta que a empresa 
_____________________________________________, representada por 
________________________________, ___(qualificação: cargo/função, doc. de 
identificação) ____________________, procedeu à vistoria para participação na 
licitação ____________________ nº ____/____, em _____/______/______ 

 
 
 
 

Em _____ de ________ de _______ 
 
 
 

(assinatura do responsável pela Administração) 
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MODELO D – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
(documento a ser apresentado no envelope n° 1 - Documentos de Habilitação) 

 
 
À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 
  
 
Referência:  Licitação:  

Convite nº 02/2017-EACH 
 
 

 Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social), 
interessada em participar do Convite nº ......., da ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES da Universidade de São Paulo – EACH, declaro, sob as penas da 
lei, que, nos termos do artigo 27, inciso V da Lei nº 8.666/93, a (razão social) 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. 
 

 
 

Em ... de ............................. de ....... 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Empresa e cargo exercido na empresa 
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MODELO E – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO 

 
(documento a ser apresentado no envelope n° 1 – Documentos de Habilitação) 

 
 
A empresa ____________________________________, por seu(s) representante(s) 
legal(is), interessada em participar do Convite 02/2017, da ESCOLA DE ARTES, 
CIÊNCIAS E HUMANIDADES da Universidade de São Paulo – EACH, declara, sob 
as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, 
para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do 
Estado de São Paulo. 
 

Em ... de ............................. de ....... 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Responsável pela Empresa e cargo exercido na empresa 
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MODELO F – FOLHA PROPOSTA  

 
(documento a ser apresentado no envelope n° 2 – Proposta de Preços) 

 
 

CONVITE Nº 02/2017 – EACH 
PROCESSO Nº 2016.1.1903.86.9 

 
 
 

OBJETO:  
 

 

Razão Social do Proponente: 

CNPJ: 

Endereço Completo: 

CEP: Fone: Fax: 

EMAIL: 2º Fone: 2º Fax 

Nome completo do representante legal: 
 

Cargo ou Função: 

CPF nº  RG nº 

DATA: ASSINATURA: 

 
 
 

Metragem Localização Tipo Valor mensal 

1m² (01 
máquina) 

Prédio I1 – Térreo – 
Lado esquerdo 

Venda combinada de, 
no mínimo – café 
expresso, café com leite, 
chá quente, cappuccino 
e chocolate quente, com 
açúcar e sem açúcar. 
Com fornecimento de 
copo. 

 

1m² (01 
máquina) 

Prédio I1 – Térreo – 
Lado esquerdo 

Venda combinada de, 
no mínimo – água, 
achocolatado, água de 
coco, chá gelado, 
iogurtes, refrigerantes, 
sucos enlatados, 
amendoim, barrinhas de 
cereais, biscoitos, bolos, 
chocolates, salgadinhos 
e lanche natural. 
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1m² (01 
máquina) 

Prédio I1 – Térreo – 
Lado direito 

Venda combinada de, 
no mínimo – café 
expresso, café com leite, 
chá quente, cappuccino, 
chocolate quente, com 
açúcar e sem açúcar. 
Sem fornecimento de 
copo. 

 

1m² (01 
máquina) 

Prédio I1 – Térreo – 
Lado direito 

Venda combinada de, 
no mínimo – água, 
achocolatado, água de 
coco, chá gelado, 
iogurtes, refrigerantes, 
sucos enlatados, 
amendoim, barrinhas de 
cereais, biscoitos, bolos, 
chocolates, salgadinhos 
e lanche natural. 

 

1m² (01 
máquina) 

Prédio A1 – Térreo Venda combinada de, 
no mínimo – café 
expresso, café com leite, 
chá quente, cappuccino, 
chocolate quente, com 
açúcar e sem açúcar. 
Com fornecimento de 
copo. 

 

1m² (01 
máquina) 

Prédio A1 – Térreo Venda combinada de, 
no mínimo – água, 
achocolatado, água de 
coco, chá gelado, 
iogurtes, refrigerantes, 
sucos enlatados, 
amendoim, barrinhas de 
cereais, biscoitos, bolos, 
chocolates, salgadinhos 
e lanche natural. 

 

1m² (01 
máquina) 

Prédio da 
Administração - 
Saguão 

Venda combinada de, 
no mínimo – café 
expresso, café com leite, 
chá quente, cappuccino, 
chocolate quente, com 
açúcar e sem açúcar. 
Com fornecimento de 
copo. 

 

1m² (01 
máquina) 

Prédio da 
Administração - 
Saguão 

Venda combinada de, 
no mínimo – água, 
achocolatado, água de 
coco, chá gelado, 
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iogurtes, refrigerantes, 
sucos enlatados, 
amendoim, barrinhas de 
cereais, biscoitos, bolos, 
chocolates, salgadinhos 
e lanche natural. 

 
 

PREÇO:     Propomos executar o objeto da licitação em referência pelo preço global 
de R$ 
(.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................)                                              
 

Prazo de execução do objeto: O objeto será executado durante 12 (doze) meses. 
 
Prazo de instalação das máquinas: no máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados 
a partir da data de assinatura do contrato. 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos. 
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ANEXO IV – TABELA DE MULTAS 
  

1 Não manter empregado qualificado para responder perante EACH/USP - por 
vez 

1 

2 Não manter "Tabela de preços em lugar visível" - por dia 1 

3 Não prestar manutenção aos equipamentos no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas, contado da detecção do defeito, ou comunicar ao setor fiscalizador do 
contrato as razões que impossibilitaram a realização do reparo no prazo 
estipulado - por item e por dia. 

1 

4 Não manter documentação legal - por vez 1 

5 Não cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 
fiscalizador, por dia. 

2 

6 Não cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador - por vez. 

2 

7 Não cumprir o cardápio aprovado, sem prévia autorização do órgão 
fiscalizador- por vez. 

2 

8 Não responder, no prazo fixado, a solicitação ou requisição do setor de 
fiscalização, por vez. 

2 

9 Reaproveitar alimentos já manipulados, por ocorrência. 3 

10 Deixar de providenciar a limpeza, higienização, desinfecção e imunização das 
áreas e instalações utilizadas, após a notificação do órgão fiscalizador e no 
prazo que foi fixado, por vez. 

3 

11 Deixar de substituir, no todo ou em parte, os alimentos considerados 
impróprios para o consumo, por dia. 

3 

12 Utilizar as dependências da EACH/USP para fins diversos do objeto Contrato 
de Cessão, por vez. 

4 

13 Deixar de cumprir horário de funcionamento da unidade, determinado pelo 
órgão fiscalizador, por vez. 

4 

14 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais - por dia. 

5 

15 Servir bebida alcoólica nas máquinas, o que poderá ensejar a rescisão do 
contrato. 

6 

16 Servir alimento contaminado, deteriorado ou com data de validade vencida - 
por vez. 

6 

 
Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, conforme a 
seguinte tabela: 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 R$ 25,00 

02 R$ 35,00 

03 R$ 50,00 

04 R$ 100,00 

05 R$ 500,00 

06 R$ 1.000,00 

 


