
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA 

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SÃO MATEUS 

 

EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DA 

CANTINA ESCOLAR DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA 

TÉCNICA ESTADUAL SÃO MATEUS 

 

EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020 
 

 

A Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA 

ESTADUAL SÃO MATEUS, com sede à Rua Soledade de Minas nº 87, Jardim São 

Cristóvão, CEP 03930-070, São Paulo, SP, no uso de suas atribuições legais, torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará realizar a CONCORRÊNCIA PÚBLICA      

Nº 003/2020, para permissão de uso de área para exploração de Lanchonete/Cantina desta 

Unidade de Ensino, constante dos anexos, que são partes integrantes deste EDITAL, o qual, 

para todos os efeitos legais, reger-se-á sob as normas estabelecidas neste EDITAL, e da Lei 

nº 8.666 de 21/06/93, reeditada pela Lei nº 8.883 de 08/06/94 e demais alterações. 

 

DO LOCAL PARA RETIRADA DO EDITAL 

 

No site da ETEC SÃO MATEUS -  www.etecsaomateus.com.br 

 

PRAZO DE ENTREGA E EBERTURA DOS ENVELOPES (lacrados) 

 

Entrega dos Envelopes: dia 19/02/2020 das 9h às 17h 

Local: ETEC SÃO MATEUS 

Endereço: Rua Soledade de Minas, nº 87 – Jd. São Cristovão – São Paulo - SP 

 

Abertura dos Envelopes: dia 21/02/20/20 

 Envelopes nº 1 – HABILITAÇÃO_______________________________14h 

 Envelopes nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS_________15h 

 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Constitui objeto do presente certame convocatório a permissão de uso de área total de 

28,64 m2, destinada à exploração de lanchonete/cantina, localizada na ESCOLA TÉCNICA 

ESTADUAL SÃO MATEUS, de acordo com as normas e condições contidas neste EDITAL 

e seus Anexos I, II, III, IV e V (minuta de contrato). 

 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 – Poderão concorrer pessoas jurídicas, desde que satisfaçam as condições estabelecidas 

neste EDITAL. 

2.2 – É vedado a qualquer empresa participar em associação com outra concorrente. 

2.3 – Ficam impedidas de participar desta CONCORRÊNCIA as pessoas que se 

encontrarem nas seguintes condições: 

I – Pessoas ou sócios de empresas que sejam servidores do Centro Paula Souza e da 

Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus, inclusive parentes de 

primeiro e segundo grau. 

II – Pessoas ou sócios de empresas declaradas inidôneas pela Administração Pública 

Federal, Estadual ou Municipal e, caso participe do processo licitatório, estarão sujeitas às 

http://www.etecsaomateus.com.br/
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penalidades previstas no Art. 97, parágrafo único, da Lei Federal 8.666/93 (reeditada pela 

Lei 8.883/94) e alterações posteriores. 

III – Empresas que se encontrem em insolvência civil ou falência, respectivamente. 

 

3 - DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 

3.1 – Para participação na presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA, as empresas deverão 

apresentar os seguintes documentos, devidamente atualizados, em cópias autenticadas: 

I) – Contrato Social (objetivo social compatível com os serviços). 

II) – Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral expedido pela Secretaria da Receita 

Federal 

III) – Certidão Negativa do FGTS emitida pela Caixa Econômica Federal. 

IV) – Certidão Negativa de Débito de Contribuições Previdenciárias – CND, expedida pelo 

INSS. 

V) – Prova de Regularidade com as Fazendas Públicas Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante; 

VI) – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, expedidas pela Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional e pela Receita Federal; 

VII) – Atestado de desempenho anterior (expresso em anos e meses) no ramo de restaurante 

e/ou lanchonete, emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado; 

VIII) – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma 

do parágrafo 2° do artigo 32 da Lei 8666/93, conforme modelo: 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

_____________ (NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ 

n.__________________, 

sediada à __________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a 

presente data inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

____________________________________________________ 

LOCAL E DATA 

 

_____________________________________________________ 

NOME E ASSINATURA 

 

 

IX) – Declaração de que o proponente visitou e conheceu a área cuja exploração é objeto da 

presente licitação, conforme modelo (Anexo deste Edital). 

X) - Declaração do proponente informando que os sócios da empresa não mantêm qualquer 

espécie de vínculo com o Centro Paula Souza e/ou Associação de Pais e Mestres da Escola 

Técnica Estadual São Mateus. 

 

3.2 – Os LICITANTES deverão incluir no ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO, cópia dos seguintes documentos pessoais: 

 

a) Cópia autenticada da Cédula de Identidade; 

b) Título de Eleitor; 

c) CPF; 

d) Carteira de Reservista (homem); 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal; 
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3.3 – Declaração subscrita por representante legal da licitante, em papel timbrado atestando 

que: 

 

a) Se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, em 

conformidade com o Decreto Estadual nº 42.911 de 06/03/1998m conforme modelo 

anexo; 

b) Concordando que os serviços serão acompanhados pela COMISSÃO 

PERMANENTE designada e que está ciente das “Normas de Funcionamento da 

Cantinas”, estando ciente que o espaço ocupado é cedido pelo Governo do Estado e 

que a administração será feita pela Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica 

Estadual São Mateus, em cumprimento das normas estabelecidas pela Portaria 

Conjunta COGSP/CEI/DSE de 23/03/2005, conforme modelo anexo. 

 

4 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA 

 

4.1 – Os documentos para habilitação e a proposta deverão ser apresentados 

separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua parte externa, 

além do nome do proponente os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE 1: 

APM DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SÃO MATEUS 

Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA nº 003/2020 

Abertura: dia 21/02/2020 às 14h 

DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: NOME DA EMPRESA  

 

ENVELOPE 2: 

APM DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SÃO MATEUS 

Comissão Permanente de Licitação 

CONCORRÊNCIA nº 003/2020 

Abertura: dia 21/02/2020 às 15h 

DOCUMENTOS PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: NOME DA EMPRESA 

 

4.2 – Os documentos exigidos para a habilitação poderão ser apresentados em original ou 

por fotocópias autenticadas. 

 

4.3 – Os documentos serão entregues e, em seguida, rubricados pela Comissão de Licitação. 

 

4.4 – Para efeito deste EDITAL serão considerados inabilitados os licitantes que: 

I) – Deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios ou 

em desacordo com as instruções deste EDITAL. 

II) – Não atenderem a qualquer dos requisitos exigidos para a habilitação. 

III) – Não entregarem os anexos preenchidos e assinados. 

IV) – Não efetuar a visita de conhecimento do espaço físico destinado à exploração da 

cantina. 

 

4.5 – A Comissão de Licitação comunicará o resultado desta fase aos licitantes nesta mesma 

sessão, ou em outra convocada para tal fim, oportunidade em que franqueará a 

documentação para exame. 

 

4.6 – Quando da entrega da documentação e da proposta, o representante legal apresentará 

à Comissão de Licitação documento de identidade. 
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4.7 – O interessado apresentará PROPOSTA COMERCIAL em uma única via 

datilografada e/ou digitada, datada, assinada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas e/ou 

entrelinhas.  Deverá constar prazo de validade da proposta nunca inferior a 45 (quarenta e 

cinco) dias corridos, a contar da data da abertura da proposta. No silêncio, considerar-se-á 

o prazo de validade de 45 (quarenta e cinco) dias. 

4.8) – A Associação de Pais e Mestres da ETEC SÃO MATEUS, dita PERMITENTE, 

cobrará TAXA DE ADMINISTRAÇÃO no VALOR MENSAL DE R$ 1.300,00 (Um Mil e 

Trezentos Reais), em moeda corrente nacional em algarismos e por extenso com o total de 

960 alunos matriculados, professores e funcionários que circulam diariamente na escola. 

Estará ainda, a PERMISSIONÁRIA, desobrigada em 50% (cinquenta por cento) do valor 

original afixado para pagamento mensal nos meses de férias e recesso escolar, ou seja, 

janeiro, julho e dezembro.  

A Taxa de Administração deverá ser depositada na conta da Associação de Pais e Mestres 

da Escola Técnica Estadual São Mateus, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. O não 

recolhimento da taxa no vencimento sujeitará a PERMISSIONÁRIA a multa de mora, na 

seguinte conformidade: 

a) – atraso de até 30 dias: 0,33% ao dia; 

b) -  atraso superior a 30 dias: 0,33% ao dia, mais juros de mora de 2% ao mês pro 

rata dia, implicando em infração contratual que sujeitará a PERMISSIONÁRIA as 

penalidades previstas no item 9 

c) – a Taxa de Administração será reajustada anualmente com base na variação do 

índice IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, 

ou outro que venha a substituí-lo, mediante Termo Aditivo. 

 

4.9 – Dias e horários de funcionamento da Unidade de Ensino: 

De segunda à sexta-feira: das 9h00 às 23h00. 

 

4.10 – O licitante vencedor poderá servir refeições, desde que o preço não seja superior aos 

preços praticados no comércio local. 

 

4.11 – O contrato que resultar deste processo de CONCORRÊNCIA será feito pelo prazo 

de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período, até o limite de 60 (sessenta) 

meses. 

 

4.12 – Os valores dos produtos a serem comercializados, não poderão ser superiores aos 

preços praticados no mercado; 

 

4.13 – Após a homologação desta Concorrência, a empresa vencedora deverá apresentar ao 

Diretor Executivo da Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus, 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a tabela de preços dos produtos a serem 

comercializados. 

 

4.14 – Após o Presidente da Comissão de Licitação declarar encerrado o prazo para o 

recebimento da documentação e das propostas, nenhum outro documento será recebido, 

nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou esclarecimentos a documentação e 

as propostas, salvo quando julgadas necessárias pela Comissão de Licitação. 

 

 

5 – DOS RECURSOS 

5.1 – Os recursos serão dirigidos por escrito ao DIRETOR EXECUTIVO DA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SÃO 

MATEUS e terão efeito suspensivo, devendo ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

a contar da intimação do ato. 
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6 – ABERTURA DAS PROPOSTAS 

6.1 – A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas 

dos licitantes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recursos ou 

tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos eventualmente 

interpostos. 

 

6.2 – Abertos os envelopes, as propostas serão lidas e em seguida rubricadas pela Comissão 

de Licitação. 

 

 

7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 – O julgamento da CONCORRÊNCIA nº 003/2020, será pela MAIOR TAXA DE 

ADMINISTAÇÃO OFERTADA, com valor mínimo mencionado no item 4.7 deste Edital. 

 

7.2 – No caso de igualdade das Taxas de Administração ofertadas, será considerado para 

efeito de desempate o maior tempo de experiência comprovada, através de declaração 

entregue conforme item 3 deste Edital, persistindo o empate, a classificação será feita 

através de nova proposta de taxa de Concessão realizado imediatamente, em envelope 

fechado apresentado na sessão. 

 

7.3 - Para efeito deste EDITAL serão desclassificadas as propostas que não atendam as 

disposições nele contidas. 

 

7.4 – Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no presente EDITAL. 

 

 

8 – DO PREÇO 

8.1 – O valor mínimo a ser ofertado mensalmente é de R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos 

Reais), conforme item 4.7 deste Edital. 

 

9 – DA FORMA DE PAGAMENTO 

9.1 – O pagamento será feito até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao vencido, 

através de depósito bancário com o número da conta a ser fornecido pela Associação de Pais 

e Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus. 

 

9.2 – Após o pagamento, o licitante vencedor deverá encaminhar à Diretoria Financeira, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, cópia da guia devidamente autenticada pelo Banco 

discriminando o mês correspondente. 

 

 

9.3 – O vencimento de 02 (duas) parcelas mensais poderá a critério da Associação de Pais e 

Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus, acarretar em rescisão contratual, sem 

prejuízo de outros encargos decorrentes de cobrança judicial. 

 

 

10 – DA ADJUDICAÇÃO 

10.1 – À empresa/pessoa jurídica classificada em primeiro lugar, será adjudicada a 

exploração do objeto desta Concorrência. 

 

10.2 – O(A) vencedor(a) da presente licitação terá exclusividade para comercializar lanches 

na parte interna da Unidade de ensino. 
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10.3 – Até a data da assinatura do contrato, a Comissão Permanente de Licitação poderá 

desclassificar a empresa/pessoa jurídica, tida como vencedora se vier a ter conhecimento, 

comprovadamente, de ato ou fato que desabone ou que não apresente no prazo estipulado 

neste Edital a tabela de preços, procedendo a adjudicação do objeto desta licitação a outra 

participante, obedecendo a ordem de classificação ou realizando nova licitação. 

 

10.4 – A permissão será, por um prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual 

período até o limite de 60 (sessenta) meses, havendo acordo entre as partes prevalecendo, 

porém os interesses da Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus. 

 

10.5 – Constituirá motivo para a não contratação da empresa/pessoa jurídica vencedora no 

certame, dentre outros previstos em lei, a existência de débitos e pendência de qualquer 

outra obrigação decorrente da inadimplência de contrato porventura já firmado entre essa 

e a Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus ou a suspensão de 

contratação com o serviço público, por um período não superior a 02 (dois) anos em que 

serão convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o 

contrato nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado ou revogada a licitação. 

 

 

11 – DO CONTRATO 

11.1 – O licitante vencedor terá um prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos para a 

assinatura de contrato. 

 

11.2 – A garantia para execução do contrato será de 10% (dez por cento) do valor anual do 

contrato, a ser depositado na conta da Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica 

Estadual São Mateus, até a data da assinatura do contrato. 

 

11.3 – Poderá a PERMITENTE descontar da garantia toda a importância que a qualquer 

tempo lhe for devida pela PERMISSIONÁRIA, ou ainda após a rescisão do contrato a 

importância será restituída à PERMISSIONÁRIA. 

 

 

12 – DA RESCISÃO 

12.1 – A Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus poderá 

considerar rescindido o contrato com a licitante vencedora do certame licitatório, 

independentemente da interpelação ou procedimento judicial, se ocorrer qualquer das 

hipóteses abaixo: 

I) – Pelo interesse administrativo, quando será dado aviso por escrito em prazo não inferior 

a trinta (30) dias. 

II) – Pela comercialização de produtos diferentes dos apresentados em lista, ou pela prática 

de dolo, culpa ou venda de produtos fora das especificações de saúde, higiene e qualidade 

exigidas, ou, ainda pela não observação das normas de exploração contidas no ANEXO I do 

presente EDITAL. 

III) – Pela inadimplência do licitante vencedor com relação às obrigações contratuais 

assumidas. 

IV) – Pela decretação de falência, em caso de pessoa jurídica. 

 

 

13 – DA PERMISSIONÁRIA 

13.1 – A PERMITENTE se compromete a fornecer, para funcionamento da Cantina, 

energia elétrica, água, iluminação e instalação sanitária de uso coletivo. 
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13.2 – As refeições e lanches serão fornecidos no próprio local, por pessoas atenciosas, 

devidamente uniformizadas e asseadas, respeitando a legislação vigente e específica da 

atividade com a vigilância sanitária. 

 

13.3 – Copos, talheres, louças, toalhas, uniformes, toucas e demais acessórios ao bom 

funcionamento dos serviços ficarão por conta exclusivamente da PERMISSIONÁRIA. 

 

13.4 – A PERMISSIONÁRIA deverá propiciar variações do cardápio de refeições e lanches, 

quando solicitados pelos usuários, refrigerantes e demais alimentos líquidos deverão ser 

servidos em copos descartáveis. 

 

13.5 – Os produtos deverão ser obrigatoriamente de qualidade comprovada e poderão ser 

inspecionados por pessoas devidamente credenciadas pela Direção da Unidade Escolar ou 

da Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus, a qualquer tempo. 

Produtos perecíveis tais como: salgados, lanches naturais, bolos, etc. deverão ser renovados 

diariamente. 

 

13.6 – Não será permitida sob nenhuma hipótese, a venda de bebidas alcoólicas, 

medicamentos e produtos de tabaco. 

 

13.7 – A PERMISSIONÁRIA deverá aceitar os TICKETS (Vale-Refeição) dos professores 

e funcionários da unidade escolar, como pagamento dos produtos colocados à venda na 

Cantina, sem taxa adicional; 

 

13.8 – As instalações deverão ser mantidas sempre limpas e higienizadas. 

 

13.9 – A PERMISSIONÁRIA oferecerá como cortesia café (ou suco) e petiscos (ou bolo, 

salgados, lanches) para a Sala dos Professores da unidade escolar, nos horários de intervalo 

nos períodos: manhã, tarde e noite, de acordo com o número de professores informado pela 

unidade escolar.   

 

13.10 - A Cantina/Lanchonete não poderá empregar aparelhos de som de nenhuma 

natureza, salvo com autorização. 

 

13.11 – A PERMISSIONÁRIA reserva-se somente ao espaço para uso da cantina/lanchonete 

não sendo permitido o envolvimento de nenhuma natureza com os alunos.  

 

 

 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 – As dúvidas na aplicação do presente EDITAL serão esclarecidas e/ou resolvidas pela 

Comissão de Licitação, no período das 14h às 17h, pessoalmente ou através dos telefones: 

(11) 2721-5111 / 2721-5536 e observadas as disposições legais pertinentes. 

 

14.2 – Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal na interpretação deste EDITAL, 

serão atendidos pela Comissão de Licitação até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada 

para realização da licitação. 

 

14.3 – Não sendo feito no prazo previsto no item anterior presumir-se-á que os elementos do 

EDITAL são suficientes para permitir a apresentação da proposta, não cabendo qualquer 

reclamação posterior. 

 

14.4 – A Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus se reserva ao 

direito de anular ou revogar a presente licitação, no todo ou em parte, nos casos previstos 
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em Lei, ou por conveniência administrativa, técnica ou financeira, sem que, com isso, caiba 

aos licitantes o direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

14.5 – Somente poderão usar da palavra no decorrer da reunião os licitantes ou seus 

procuradores legalmente constituídos. 

 

14.6 – O contrato oriundo deste processo de licitação entrará em vigor a partir da data de 

sua assinatura. 

 

14.7 – A Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus realizará 

pesquisa para avaliar o grau de satisfação sobre a qualidade dos produtos comercializados 

entre os usuários e sobre os aspectos de limpeza, higiene e conservação das instalações, 

urbanidade, rapidez e cortesia no atendimento ao público em geral. 

 

14.8 – O resultado da pesquisa que apontar pela desaprovação será motivo de advertência 

à empresa/pessoa jurídica e, persistindo a situação, será rescindido o contrato. 

 

 

 

ANEXO I 

NORMAS PARA EXPLORAÇÃO DA CANTINA/LANCHONETE 

 

1-    Fornecer somente produtos de primeira qualidade nos termos da referida Portaria 

Conjunta, art. 8º, I a VII a saber: frutas, legumes e verduras; sanduíches, pães, bolos, tortas 

e salgados e doces assados ou naturais: esfilha aberta ou fechada, coxinha e risoles assados, 

pão de batata, enroladinho, torta, quiche, fogazza assada, entre outros produtos similares; 

produtos à base de fibras: barras de cereais, cereais matinais, arroz integral, pães, bolos, 

tortas, biscoitos; barras de chocolate menores de 30g ou mista com frutas ou fibras; suco de 

polpa de fruta ou natural; bebidas lácteas: sabor chocolate, morango, coco, cappuccino, 

aveia, vitamina de frutas, entre outros produtos similares; bebidas ou alimentos à base de 

extratos ou fermentados (soja, leite, entre outros). 

2 – Na lanchonete não será permitida a venda de qualquer tipo de bebida alcoólica. 

3 – Todas as bebidas servidas deverão ser acondicionadas em copos descartáveis. 

4 – Não será permitido o uso das mesas e cadeiras da Lanchonete para prática de jogos como 

baralho, dominó, palito, vareta, etc. 

5– Todos os funcionários da Cantina/Lanchonete, inclusive seu gerente ou responsável, 

estão sujeitos à mesma disciplina imposta aos alunos, professores e servidores da Escola 

Técnica Estadual São Mateus, conforme previsão do Regimento Geral e dos Estatutos dos 

servidores do Centro Paula Souza. 

6 – Todos os funcionários da Cantina/Lanchonete deverão apresentar-se ao trabalho 

convenientemente vestidos de avental, cabelos presos e boné, manter as mãos limpas e trazer 

as unhas cortadas e limpas e manusear os alimentos calçados de luvas descartáveis.  

7– O licitante vencedor se compromete a atender com presteza, rapidez e eficiência aos 

alunos, professores e servidores da Escola Técnica Estadual São Mateus. 

8– Não será permitida a permanência nas dependências da Cantina/Lanchonete, de pessoas 

estranhas aos serviços. 

9– A Cantina/Lanchonete não poderá empregar aparelhos de som de nenhuma natureza. 

10– A Cantina/Lanchonete deverá, obrigatoriamente, funcionar a partir das 09h30 e, no 

máximo, até às 23h00 de segunda a sexta-feira; 

11– Fica expressa e terminantemente proibida a sublocação da Cantina/Lanchonete sem 

expressa autorização da Diretoria da Associação de Pais e Mestres da Escola Técnica 

Estadual São Mateus. 

12– Os preços a serem praticados não poderão ser superiores aos preços de mercado. 

13– O licitante vencedor deverá equipar a lanchonete com maquinário e utensílios novos, 

para que absorva menor consumo possível de energia elétrica. 
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14– Se for constatado aumento abusivo na conta de energia, a Direção da Unidade deverá 

notificar à Permissionária, para que providencie a revisão nos aparelhos causadores do 

aumento no consumo de energia elétrica. 

15- Comprovar a boa saúde de todos que trabalham na Cantina Escolar, mediante a 

apresentação de Caderneta de Saúde, expedida pelo Centro de Saúde. 

16- Atender as exigências fiscais que incidam sobre a sua atividade comercial. 

17- Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus empregados. 

18 - Permitir o livre acesso das autoridades escolares e dos Diretores da APM, nas 

dependências da Cantina Escolar, para vigilância dos serviços oferecidos. 

19 - Restituir, ao final deste contrato, as instalações da Cantina Escolar, em perfeito estado 

de conservação. 

 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

A empresa __________________________________________, CNPJ 

n.______________________________, declara que visitou e conheceu o espaço físico 

destinado à exploração da Cantina/Lanchonete, situada à Rua Soledade de Minas nº 87 

Jardim São Cristóvão, CEP 03930-070, São Paulo, SP. 

Declara também que tem conhecimento de que o referido espaço físico será entregue ao 

permissionário, totalmente desprovido de maquinário e utensílios necessários à perfeita 

exploração dos serviços de lanchonete. 

 

 

 

 

 

São Paulo, ____ de ____________________ de _____. 

 

 

 

_________________________________________ 

(Nome da empresa) 

(Nome e assinatura do representante legal) 
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ANEXO III 

 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado do Proponente) 

 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR 

PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO. 

 

 

(Nome completo ________), representante legal da Empresa _______________, com sede 

na Rua______________________, inscrita no CNPJ sob nº___________, interessada em 

participar da licitação em epígrafe, conforme processo administrativo indicado, em 

atendimento ao artigo 2º do Decreto nº 42.911, de 06 de Março de 1998, declaro, sob as 

penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de Novembro de 

1989, a (nome da pessoa jurídica), DECLARAMOS:  

 

a) possuir recursos necessários e adequados ao perfeito cumprimento do objeto 

licitado, podendo apresentá-los no momento oportuno, caso sejam exigidos;  

 

b) e que nos encontramos 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, não mantendo em nosso quadro de pessoal menores de 18 

(dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 

insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;  

 

 

 

Município, ___ de __________de 2020 

 

 

 

 

                                                                               

_________________________________________________________  

             Identificação e Assinatura do Representante legal  
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ANEXO IV 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado do Proponente) 

 

DECLARAÇÃO DE ESTAR CIENTE DAS NORMAS PARA FUNCIONAMENTO DAS 

CANTINAS, 

DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PELA COMISSÃO PERMANENTE, E 

DA ADMINISTRAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ETEC SÃO 

MATEUS. 

 

(Nome completo __), representante legal da Empresa _______________, com sede na 

Rua______________________, inscrita no CNPJ sob nº___________, sediada (endereço 

completo), inscrito para  

LICITAÇÃO para a CONCESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO E DAS 

INSTALAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTINA NAS 

DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SÃO MATEUS da área 

pertencente ao GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, declaro que estou ciente das 

NORMAS PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA, e que os serviços serão 

acompanhamentos pela COMISSÃO PERMANENTE designada e que está ciente das 

“Normas de Funcionamento das Cantinas”, bem como a administração será feita pela 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SÃO 

MATEUS, nos termos da Portaria Conjunta COGSP/CEI/DSE de 23/03/2005, e que irei 

explorar pessoalmente o funcionamento da Cantina Escolar.  

 

 

 

São Paulo____de___________de 2020. 

 

 

 

                                                                                   

______________________________________________________  

           Identificação e Assinatura do Representante legal.  
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ANEXO V 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 

Contrato que entre si celebram a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA 

TÉCNICA ESTADUAL SÃO MATEUS e ______________________, para permissão de uso 

de área para exploração de Cantina/Lanchonete, na forma a seguir: De um lado, a 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SÃO 

MATEUS, estabelecida à Rua Soledade de Minas, nº 87, CEP 03930-070 – Jardim São 

Cristóvão, São Paulo, SP, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo o Sr. Wladimir 

Pasquarelli, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Capital de São Paulo à Rua 

Carlos Angeloni, nº 45, Parque do Carmo, portador da Carteira de Identidade nº 

14.446.789-6, SSP/SP e CPF sob o nº 063.986.158-08, doravante denominada 

PERMITENTE, do outro lado, _________________, estabelecida na Rua/Av_____________ 

, nº _______, Cep. _______, bairr0____________na, cidade, estado, neste ato representada 

pelo Sr(a). _______________, brasileiro, residente e domiciliado na 

Rua/AV.________________, nº_____ – Bl. ___ – Apto._____, Cep. _________, 

bairro______________, cidade_______, estado___________, portador da Carteira de 

Identidade RG nº_______________ e do CPF. nº____________, doravante denominada 

PERMISSIONÁRIA, celebram o presente contrato que será regido pelas cláusulas e 

condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a permissão de uso da área de 28,64 metros 

quadrados, localizada na Escola Técnica Estadual São Mateus, localizada à Rua Soledade 

de Minas, 87 Jardim São Cristóvão, CEP 03930-070 – São Paulo, SP, para exploração de 

Cantina/Lanchonete, a fim de atender os alunos, professores e funcionários da 

PERMITENTE, conforme Concorrência nº 003/2020, amparada pela Lei Federal n. 8666/93 

e suas posteriores alterações, à proposta da PERMISSIONÁRIA. 

 

Parágrafo Primeiro – Para facilitar o cumprimento das obrigações contratuais, fica desde 

já nomeada gerente de fiscalização do presente instrumento, a Diretora de Serviço da Escola 

Técnica Estadual São Mateus ou outra pessoa por ela designada. 

 

Parágrafo Segundo – A PERMISSIONÁRIA terá exclusividade para comercializar os 

lanches na parte interna da Unidade de Ensino. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a PERMITENTE se 

compromete a: 

a) Ceder a área estabelecida para a exploração da Cantina/Lanchonete. 

 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA 
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Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a PERMISSIONÁRIA se 

compromete a: 

a) Tomar todas as providências relativas à segurança, manutenção e reparos nas instalações 

ora cedidas, inclusive aquelas de uso comum; 

b) Só executar modificações nas instalações físicas, se autorizado formalmente pela 

PERMITENTE; 

c) Devolver o imóvel nas mesmas condições que o recebeu, inclusive restabelecendo o projeto 

inicial, em caso de haver feito modificações no mesmo; 

d) Não comercializar produtos e serviços que não estejam diretamente ligados ao objeto do 

contrato, sem prévia autorização da PERMITENTE; 

e) Manter durante o horário normal de funcionamento, todas as dependências 

completamente limpas, mesmo nas horas de maior movimento, inclusive aquelas de uso 

comum, interna, externa (pátio); 

f) Manter uma equipe de funcionários, devidamente preparados, em número suficiente, 

para dar um ótimo atendimento ao usuário; 

g) Colocar à disposição dos usuários material do tipo descartável; 

h) Servir alimentos frescos e de boa procedência; 

i) Manter em dia todas as obrigações fiscais e atender as exigências das autoridades com 

relação ao ramo de atividade, sendo de sua exclusiva responsabilidade todo e qualquer 

prejuízo causado à PERMITENTE, a terceiros, a usuários e ao poder público, em 

decorrência dos serviços prestados; 

j) Arcar com as despesas tais como: salário do pessoal e os encargos sociais e 

previdenciários; 

k) Afastar, de imediato, qualquer empregado ou pessoa da administração cuja presença seja 

julgada inconveniente pela PERMITENTE, sem que daí decorra para esta, qualquer 

obrigação de ressarcimento; 

l) Praticar preços não superiores aos preços de mercado; 

m) Oferecerá como cortesia café (ou suco) e petiscos (ou bolo, salgados, lanches) para a Sala 

dos Professores da unidade escolar, nos horários de intervalo nos períodos: manhã, tarde e 

noite, de acordo com o número de professores informado pela unidade escolar.   

n) Sempre que necessária, fazer dedetização no recinto da Cantina/Lanchonete; 

o) Deverá equipar a Cantina/Lanchonete com maquinário e utensílios novos, para que 

absorva menor consumo possível de energia elétrica; 

p) Se for constatado aumento abusivo na conta de energia, a Direção da Unidade de Ensino 

deverá notificar à Permissionária, para que providencie a revisão nos aparelhos causadores 

do aumento no consumo de energia elétrica. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

Pela presente permissão de uso, a PERMISSIONÁRIA pagará a Taxa de Administração 

sendo a quantia de R$__________ (_______________), por mês. 

1 – O pagamento será feito até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao vencido, 

através de depósito bancário com o número da conta a ser fornecido pela Associação de Pais 

e Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus. 

2 – Após o pagamento, o licitante vencedor deverá encaminhar à Diretoria Financeira, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, cópia da guia devidamente autenticada pelo Banco 

discriminando o mês correspondente. 

3 – O vencimento de 02 (duas) parcelas mensais poderá, a critério da Associação de Pais e 

Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus, acarretar em rescisão contratual, sem 

prejuízo de outros encargos decorrentes de cobrança judicial. 

4 – A permissão será, por prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período, 

havendo acordo entre as partes, prevalecendo, porém, os interesses da Associação de Pais e 

Mestres da Escola Técnica Estadual São Mateus. 
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5 - A Taxa de Administração deverá ser depositada na conta da Associação de Pais e Mestres 

da Etec São Mateus, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês. O não recolhimento da taxa no 

vencimento sujeitará a PERMISSIONÁRIA a multa de mora, na seguinte conformidade: 

a) – atraso de até 30 dias: 0,33% ao dia; 

b) -  atraso superior a 30 dias: 0,33% ao dia, mais juros de mora de 2% ao mês pro 

rata dia, implicando em infração contratual que sujeitará a CONCESSIONÁRIA 

as penalidades previstas no item 9 

c) – a Taxa de Administração será reajustada anualmente com base na variação do 

índice IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, 

ou outro que venha a substituí-lo, mediante Termo Aditivo. 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

Fica desde já acordada que a fiscalização deste contrato estará a cargo do Diretor de Serviço 

Administrativo da Escola Técnica Estadual São Mateus ou por outra pessoa por ele 

designada. 

Parágrafo Primeiro – A PERMITENTE sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercerá a mais ampla e completa fiscalização, tais como: dependência das instalações, 

alimentação fornecida, serviços prestados, preços praticados, etc. 

Parágrafo Segundo – Não poderá a PERMISSIONÁRIA invocar ação ou omissão da 

fiscalização da PERMITENTE para eximir-se de responsabilidade direta ou indireta pela 

boa execução dos serviços. 

Parágrafo Terceiro – A PERMITENTE realizará pesquisa para avaliar o grau de satisfação 

sobre a qualidade dos produtos comercializados entre os usuários e sobre os aspectos de 

limpeza, higiene e conservação das instalações, urbanidade, rapidez e cortesia no 

atendimento ao público em geral. 

Parágrafo Quarto – Além de lanches, a PERMISSIONÁRIA poderá fornecer refeições, 

desde que o preço praticado não seja superior ao preço praticado no mercado. 

 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

O presente instrumento de contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser renovado 

por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses e será reajustado anualmente, de 

acordo com o índice IGPM da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituir, 

mediante Termo Aditivo. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

Pelo não cumprimento de quaisquer cláusulas ou partes delas, a PERMISSIONÁRIA estará 

sujeita às penalidades de que tratam os artigos 87 e 88 da Lei 8666/93. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem 

direito à indenização, ou por inexecução total ou parcial das cláusulas e condições 

estabelecidas neste contrato, enseja a rescisão de acordo com o previsto nos artigos 77 e 80 

da Lei 8666/93. 

Parágrafo Único – Ocorrendo ainda as seguintes situações, o presente contrato é passível de 

rescisão, por parte da PERMITENTE, sem que caiba qualquer tipo de indenização: 

a) Se houver paralisação dos serviços sem a prévia concordância da PERMITENTE; 

b) Se vier a permitir ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, o direito de 

comercialização dos produtos, sem o prévio consentimento da PERMITENTE; 
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c) Se vier a utilizar a área e instalações objeto desta permissão, para atividade estranha aos 

interesses da PERMITENTE e da comunidade escolar; 

d) Se requerer concordata ou ter decretada sua falência. 

 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A PERMISSIONÁRIA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a PERMITENTE 

ou terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa da PERMISSIONÁRIA ou de 

seus prepostos, independentemente de outras cominações, contratuais ou legais, a que 

estiver sujeita. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O horário de funcionamento será, no mínimo, de acordo 

com o funcionamento da Unidade Escolar: 

– De segunda a sexta feira: das 9h às 23h. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Qualquer ocorrência, fora dos padrões normais e dos 

preceitos de boa conduta, por parte dos usuários em geral, deverá ser imediatamente 

comunicado à PERMITENTE, que julgará as medidas cabíveis a coibir tais ocorrências. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A atual permissão não altera a condição física ou jurídica 

da área a ser ocupada, sobre a qual a PERMITENTE tem permanente supervisão e controle. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, as parte elegem o FORO 

REGIONAL DE ITAQUERA - Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com renúncia 

de qualquer outro por mais privilegiado que venha a ser. E por estarem justos e combinados, 

as partes assinam este instrumento, por seus representantes, em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam. 

 

 

 

 

 

São Paulo, _____ de ______________ de 2020. 

 

 

 

 

 

________________________________                             _________________________________ 

Wladimir Pasquarelli                                                   Permissionário 

RG.                                                                                  RG. 41.541.030-7 

CPF.                                                                                CPF. 338.219.058-32 

           

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

__________________________________                 ___________________________________ 

Testemunha 1                                                             Testemunha 2 

CPF nº                                                                         CPF nº 

RG. nº                                                                          RG nº 


