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EDITAL Nº 035/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 

 

TIPO DA LICITAÇÃO:  MAIOR LANCE OU OFERTA 

REGIME DE EXECUÇÃO:  POR ITEM 

DATA DE ABERTURA: 16/10/2017 às 14h30min. 

 

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO ÁREA DO BLOCO III DE 143,78 M2, E 

NO BLOCO X UMA ÁREA DE 80,03 M2, PARA EXPLORAÇÃO DE LANCHONETE/CANTINA 

LOCALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO 

MUNICÍPIO DE ASSIS 

 

PREÂMBULO: 

A FEMA - Fundação Educacional do Município de Assis, Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ nº 51.501.559.0001-36, através da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela 

Portaria nº 11 de 21 de julho de 2017, torna pública a abertura de Licitação, através do 

presente instrumento, sendo a presente licitação regida pela Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas 

alterações, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147 de 

07/08/2014, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo MAIOR LANCE OU OFERTA, 

para PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO PARA EXPLORAÇÃO DE 

LANCHONETE/CANTINA DA FEMA, segundo as condições estabelecidas no presente edital e 

nos seus anexos, cujos termos, igualmente, o integram. 

A visita técnica e seu prévio agendamento são condições obrigatórias para a participação 

neste certame licitatório. O agendamento da visita técnica deverá ser feito antecipadamente no 

Setor de Compras – (18) 3302-1052, 3302-1055 ramal 1075 ou por e-mail 

compras@femanet.com.br As visitas técnicas poderão ser realizadas a partir do dia 12 de 

setembro até dia 16 de outubro, em dias de expediente (consultar previamente), das 08h30min 

às 11h30min e das 13h30min às 16h30min sendo que após a conclusão da visita será 

fornecida a Declaração de comparecimento à visita técnica (a ser fornecida pela FEMA no dia 
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da visita), que deverá integrar os documentos obrigatórios apresentados no ENVELOPE - 

HABILITAÇÃO. 

 

I.   DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. A presente CONCORRÊNCIA tem por objeto: PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO 

ÁREA DO BLOCO III DE 143,78 M2, E NO BLOCO X UMA ÁREA DE 80,03 M2, PARA 

EXPLORAÇÃO DE LANCHONETE/CANTINA LOCALIZADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA 

FEMA conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência, ANEXO I 

deste Edital. 

 

II- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. As empresas interessadas em participar deste certame deverão ter firmas legalmente 

constituídas, cujo objetivo social seja de natureza compatível com o objeto desta licitação, 

precisarão apresentar 02 envelopes lacrados e devidamente identificados: envelopes 

PROPOSTA e envelope HABILITAÇÃO. Dentro do envelope HABILITAÇÃO deverá conter a 

Declaração de comparecimento à visita técnica (a ser fornecida pela FEMA após a visita 

técnica) e os documentos exigidos pelos artigos 28 e 29 da lei 8666/93, abaixo relacionados, 

nos termos do artigo 32 da mesma lei. 

 

III – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

3.1 Os envelopes ”PROPOSTA DE PREÇOS‟‟ e „‟DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO‟‟ serão 

recebidos pela pregoeira no Ato Público correspondente, marcado para o dia 16/10/2017 às 

14h30min e deverão ser apresentados fechados de forma indevassável, contendo os seguintes 

dizeres, respectivamente: 

EDITAL N° 035 /2017 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 
Abertura dia 16/10/2017 às 14h30min. 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
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Fone/Fax:                                                E-mail: 
 

EDITAL N° 035/2017 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 
Abertura dia 16/10/2017 às 14h30min. 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇO 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
Fone/Fax:                                   E-mail: 

 

3.2. A Proposta de preços e os documentos que a instruírem, deverão ser apresentadas em 

envelope fechado e indevassável, em uma via redigida em conformidade com o modelo 

constante do ANEXO II - "PROPOSTA COMERCIAL", preferencialmente em papel timbrado do 

proponente, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 

deverá ser apresentada datilografada ou digitada, sem emendas ou rasuras, datadas e 

assinadas no local apropriado e rubricada nas demais folhas pelo representante legal da 

proponente. 

3.3. Além dos requisitos acima, a proposta deverá indicar e considerar: 

3.4. Identificação da proponente, indicando a razão social, endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato; 

3.5. A apresentação da proposta pela licitante implica na declaração de conhecimento e 

aceitação de todas as condições da presente licitação. 

3.6. Cada licitante só poderá apresentar uma proposta escrita, para cada item. Verificado 

que qualquer licitante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais 

de uma proposta, todas serão excluídas, sujeitando-se, os licitantes eliminados, às sanções 

cabíveis. 

4 – PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA LICITAÇÃO 

4.1. OS ENVELOPES  nº 1 e nº 2 contendo, respectivamente, os documentos de habilitação e 

a proposta comercial deverão ser entregues na Sala da Comissão Permanente de Licitações – 
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Avenida Getúlio Vargas, 1.200 – Bloco III, Vila Nova Santana, Assis - SP, CEP 19.807-130, até 

o horário previsto neste Edital para a apresentação da proposta. 

4.2. Será admitido na sessão de abertura das propostas apenas um representante por licitante, 

que será credenciado da seguinte forma: 

4.3. A documentação de credenciamento deverá ser apresentada à Comissão de Licitação no 

início dos trabalhos. 

4.4. A não apresentação do credenciamento na forma supracitada não inabilitará o licitante, 

mas impedirá seu representante de se manifestar, facultando-lhe o acompanhamento das 

reuniões. 

4.5. Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, objetivando a verificação das 

condições de participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em ato público no 

horário e local estabelecidos neste Edital.  

4.6. Abertos os envelopes nº 1 (documentação de habilitação) os documentos serão conferidos 

e rubricados pela Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes presentes. Em 

seguida, a Comissão decidirá motivadamente, pela habilitação ou inabilitação dos proponentes;  

4.6.1. Os envelopes nº 2 (proposta comercial) dos licitantes inabilitados permanecerão 

fechados e deverão ser retirados pelos interessados no prazo de quinze dias corridos contado 

a partir da homologação, após o que serão inutilizados.  

4.7. Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão 

Permanente de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à 

interposição de recurso poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos envelopes nº 2 (proposta 

comercial); 

V – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual e 

indevassável, devidamente fechado, conforme relação a seguir:  

5.1.1 -  RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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5.1.1.1. Registro comercial, para empresa individual; ou  

5.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ressaltando 

que os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 

5.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

5.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

5.1.1.5. Caso o licitante vencedor do certame seja microempresa (ME) ou 

empresa de pequeno porte (EPP) e tenha qualquer restrição relativa à documentação 

apresentada para sua regularidade fiscal exigidas, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contados a partir da sua declaração de vencedor da licitação, para sanar a irregularidade 

pendente, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação 

das sanções cabíveis. 

5.1.1.6. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

5.1.1.7. Os documentos apresentados por empresas que possuam filiais deverão 

possuir a titularidade do licitante (mesma razão social e mesmo CNPJ), exceto os 

documentos de qualificação técnica, que poderão trazer CNPJ da filial ou da matriz, 

conforme o caso. 

 

5.2.  RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

5.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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5.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se 

houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do certame; 

5.2.3. Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

5.2.4. Prova de regularidade, em plena validade, para com a Fazenda Estadual, do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

5.2.5. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, 

expedida pela Secretaria Municipal de Finanças; 

5.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS (CRF), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por lei. 

5.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça de Trabalho, 

mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº 

12.440, de 7 de julho de 2011. 

 

5.3.  RELATIVOS A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

5.3.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física. Não constando do 

documento seu prazo de validade, será aceito documento emitido até 60 (sessenta) dias da 

data prevista para a realização da sessão pública. 

5.3.2. Para fins da comprovação acima, entende-se por sede o principal estabelecimento 

da empresa (a matriz). 

5.3.3. Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho no que se refere à 

observância do disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, nos termos do 

modelo constante do ANEXO III. "Declaração de regularidade perante o Ministério do 

Trabalho". 
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5.3.4. Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis anos, nos termos do 

modelo constante do ANEXO VI. 

 

VI - APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA: 

6.1. No ENVELOPE nº 02 - “PROPOSTA” - a proposta deverá ser apresentada datilografada ou 

digitada em 2 (duas), vias sem emendas nem rasuras, e atender a todas as exigências 

contidas neste edital, especialmente as contidas nesta Cláusula II, e ao final ser identificada e 

assinada, acondicionada em envelope opaco e lacrado que contenha na parte externa do 

envelope, a identificação da licitante, e os seguintes dizeres: 

 

EDITAL N° 035/ 2017 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 
Abertura dia 16/10/2017 às 14h30min. 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇO 
Razão Social da Proponente: 
CNPJ:  
Endereço: 
Fone/Fax:                                                E-mail: 

 

6.1.1. O valor a ser pago mensalmente à FEMA, para uso do espaço físico, será de no 

mínimo R$ 1.140,00 (mil cento e quarenta reais) para o BLOCO III, e R$ 570,00 (quinhentos e 

setenta reais) para o BLOCO X, durante o período letivo e ficará isento do aluguel, nos meses 

de janeiro e julho tendo em vista as férias dos alunos.  

6.1.2. Declaração expressa do proponente se comprometendo a cumprir todas as 

exigências e prazos definidos neste Edital. 

6.1.3. Declaração expressa do proponente de que dotará o estabelecimento da 

cantina/lanchonete dos equipamentos (ANEXO I) necessários ao seu funcionamento, em 

perfeitas condições de conservação e de funcionamento, no primeiro dia útil após a assinatura 

do contrato. 
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6.1.4. Relação de outros equipamentos (além dos exigidos no ANEXO I) que o 

proponente pretende destinar, assim como os prazos de suas instalações. 

6.1.5. Declaração da relação mínima dos produtos a serem oferecidos e aferidos 

diariamente, com valores abaixo do mercado externo, conforme Cláusula III; 

6.1.6. Prazo de validade da proposta, de no mínimo (60) sessenta dias, contados da 

data de encerramento da licitação, para análise da mesma; 

6.1.7. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações necessárias à 

elaboração da proposta, bem como do local destinado à permissão de uso. 

6.1.8. Declaração de que se responsabilizará pela qualidade e higiene dos 

alimentos/produtos que serão comercializados na cantina/lanchonete. 

6.1.9. Declaração de que se responsabilizará pelo bom funcionamento da 

cantina/lanchonete, evitando qualquer dano, bem como de que não venderá e não permitirá a 

venda de mercadorias proibidas ou ilegais, para o bom funcionamento a que se destina. 

 

VII – PREÇOS 

7.1. Os preços dos produtos que serão comercializados, poderá ser exigida do vencedor do 

certame como condição para adjudicação/homologação da licitação. 

7.2. A tabela dos preços praticados deverá ser exposta para os usuários, conforme prevê o 

Código de Defesa do Consumidor, podendo a Direção da FEMA, se necessário, solicitar a 

redução desses preços, em qualquer época, se verificada a incompatibilidade com os 

praticados no mercado regional. 

7.3. Atendimentos especiais de lanches e refeições deverão ter seus preços e condições de 

fornecimento previamente solicitados e negociados entre a FEMA e a Permissionária. 

 

VIII - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 

8.1. Os pagamentos serão mensais, devendo ocorrer sempre no quinto dia útil posterior ao 

mês vencido. 

8.2. A forma de pagamento poderá ser em espécie ou em cheque nominal e cruzado em nome 

da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS e recolhido junto a Tesouraria da 

FEMA. 
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IX - ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

9.1. Os envelopes deverão ser entregues até as 14h30min do dia 16/10/2017 no Setor de 

Compras e Licitações - Bloco III da FEMA, na Av. Getúlio Vargas nº 1.200. 

9.2. Os envelopes serão abertos na sala de Licitações no Bloco III da FEMA, no dia 16/10/2017 

às 14h30min. 

 

X - JULGAMENTO: 

10.1. O julgamento será feito pela Comissão de Licitações, que adjudicará o objeto desta 

licitação ao pretendente que oferecer o MAIOR LANCE OU OFERTA em relação ao LOTE I e 

LOTE II. (Anexo I) 

10.2. Na hipótese de ser verificada absoluta igualdade entre as propostas apresentadas, o 

desempate será decidido através de sorteio. 

10.3. Nesta fase serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente ao 

estabelecido pelo presente Edital. 

 

XI - SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO: 

11.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo de 12 (doze) horas contadas da ciência da 

homologação caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se, sem 

prejuízo das demais sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 

8.666/93, em multa pecuniária de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não 

cumprida. 

 

XII - DIREITO DE RECURSO: 

12.1. Dos atos praticados pela Comissão de Licitações, no processamento da licitação, cabem 

recursos hierárquicos nas formas e prazos estabelecidos pelo artigo 109 da Lei Federal nº 

8.666/93, os quais deverão ser protocolados junto ao Setor de Licitações, no Bloco III, devendo 

os mesmos estar claramente endereçados à referida Comissão. 
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XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1. Não serão aceitas propostas enviadas via FAC - SÍMILE. 

13.2. O imóvel a ter o uso permitido somente poderá ser utilizado para a finalidade específica 

de cantina/lanchonete e deverá possuir os equipamentos necessários para o bom 

funcionamento. Os equipamentos e utensílios deverão estar disponíveis no primeiro dia de 

funcionamento da cantina/lanchonete. 

13.3. Todos os reparos necessários no local, como colocação de azulejos, pintura e qualquer 

outro serviço de reforma que se fizerem necessários serão de inteira responsabilidade do 

permissionário. A manutenção inclui qualquer dano causado à estrutura do prédio ou partes 

que o integrem como vidros, instalações elétricas, instalações hidráulicas, pintura e outros, por 

ação do tempo, acidente ou ato de vandalismo. 

13.3.1. Toda construção, reforma ou adaptação que venha a ser realizada com autorização 

expressa da Diretoria Executiva da FEMA, será incorporada ao patrimônio da FEMA. 

13.4. Não poderá haver por parte do permissionário o repasse ou a subcontratação do objeto a 

terceiros, sob quaisquer motivos ou título. 

13.5. É de exclusiva responsabilidade do permissionário a manutenção e limpeza de toda área 

utilizada, do espaço da cantina/lanchonete e seus anexos. 

13.6. É de inteira responsabilidade do permissionário a segurança interna e dos bens móveis 

que o compõem. 

13.7. O horário de funcionamento da cantina/lanchonete deverá ser compatível com o horário 

das aulas e da administração. 

13.8. Sempre que necessitar, a FEMA terá prioridade no uso do espaço livre da 

cantina/lanchonete, sem pagamento de qualquer valor, a qualquer título, ao permissionário. 

13.9. O prazo de permissão de uso do bem público será de doze meses, contados a partir da 

data de formalização do termo de contrato, sendo permitida sua renovação por iguais e 

sucessivos períodos, sempre a critério exclusivo da FEMA, desde que o prazo máximo não 

extrapole 60 (sessenta) meses, definido no inciso II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

13.10. Em eventuais renovações do contrato, o valor pactuado será atualizado, da data de sua 

formalização à sua renovação, pelo IGP- M. 
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13.11. À FEMA fica reservado o direito de rejeitar todas as propostas ou de, em qualquer fase 

do processo, anular ou revogar esta licitação, não gerando aos participantes direitos a 

indenizações ou compensações. 

13.12. Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer adendos, 

acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo dos mesmos. 

13.13. É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

de documentos ou informações que deverão constar originalmente da proposta. 

13.14. Decairá do direito de impugnar os termos do edital perante a Administração, o licitante 

que, tendo o aceitado sem objeção, venha a apontar depois da abertura dos envelopes, falhas 

ou irregularidade que o tenham viciado, hipótese em que a comunicação não terá efeito de 

recurso. 

13.15. Apresentada a proposta sem que haja declaração explícita contrária, o proponente 

estará automaticamente aceitando e se sujeitando a todas as cláusulas e condições do 

presente Edital. 

13.16. Das sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata circunstanciada dos 

trabalhos, onde serão registradas as impugnações fundamentadas porventura apresentadas 

pelos representantes legais presentes. 

13.17. Tratando-se de delegação a título precário, o contrato poderá ser revogado a qualquer 

momento pela FEMA, independente do motivo arrolado. 

13.18. O cumprimento do objeto ora licitado terá início 30 (trinta) dias, posterior ao da 

assinatura do termo de contrato e se estenderá ininterruptamente pelo seu prazo de vigência. 

 

XIV - OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS: 

14.1. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo 

interessado junto à Comissão de Licitações da FEMA, na Avenida Getúlio Vargas nº 1.200, por 

escrito, ou consulta através do telefone (18) 3302 1055 – ramal 1075, as quais serão da 

mesma forma respondidas oficialmente e repassadas aos demais participantes. 
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Assis, 11 de setembro de 2017. 

 

 

Eduardo Augusto Vella Gonçalves 

Diretor Executivo 
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A N E X O I 

 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

OBJETO: PERMISSÃO DE USO das áreas previstas nos lotes 01 e 02 abaixo, sendo a 

localidade de ambas na FEMA - Fundação Educacional do Município de Assis, situada na Av. 

Getúlio Vargas nº 1.200, para após a contratação seja realizada a exploração de serviços de 

cantina/lanchonete, dentro das normas do Serviço de Saúde. 

 

LOTE I – CANTINA NO BLOCO III  

 ÁREA DISPONÍVEL: 143,78 m2 

VALOR MENSAL MÍNIMO: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) 

 

LOTE II – CANTINA NO BLOCO X 

ÁREA DISPONÍVEL: 80,03 m2 

Nº ALUNOS DA FEMA: 2.006 alunos  

Atendimento diuturno (segunda a sábado) 

          VALOR MENSAL MÍNIMO: R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) 

 

Obs.: Não haverá pagamento de aluguel nos meses de Fevereiro (ref. à locação de Janeiro) e 

Agosto (ref. à locação de Julho), portanto, serão executadas 10 mensalidades para o período 

de 12 meses da vigência contratual, contada após término da implantação. 

 

EQUIPAMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS AO FUNCIONAMENTO DA 

CANTINA/LANCHONETE, QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS PELO PROPONENTE PARA 

O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM PRESTADAS EM AMBAS AS 

LOCALIDADES, BLOCO III E BLOCO X, DEVENDO-SE SER ANALISADA A CAPACIDADE 

DE ESPAÇO DE CADA UMA: 

 04 (quatro) geladeiras verticais com vitrine, (duas para Bloco III duas para bloco X); 



 
 
 

 
 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

 
 

 
Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 

Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  
 

14 

 02 (dois) freezer‟s horizontal (um para bloco III e um para bloco X) 

 02 (duas) geladeira (uma para bloco III e uma para bloco X)  

 03 (três) freezers para sorvete (dois para o bloco III e um para o bloco X) 

 02 (dois) fornos micro-ondas (um para o bloco III e um para o bloco X) 

 02 (dois) fornos elétricos (um para bloco III e um para bloco X) 

 02 (duas) fritadeiras elétricas (uma para bloco III e uma para bloco X) 

 01 (uma) chapa grande para lanches (bloco III) 

 01 (uma) chapa para lanches (bloco X) 

 01 (um) espremedor de frutas industrial (bloco III) 

 01 (um) liquidificador industrial (bloco III) 

 20 (vinte) jogos de mesas com cadeiras (dez para bloco III e dez para bloco X) 

 02 (dois) aparelhos televisores grandes coloridos (1 para o bloco III e um para o bloco X) 

 02 (dois) exaustores para fogão (um para o bloco III e um para o bloco X) 

 02 (dois) extintores de incêndio (um para o bloco III e um para o bloco X) dentro das 

normas da ABNT 

 01 (uma) máquina de café expresso (bloco III) 

 02 (duas) bancadas de aço inox ou granito (uma de 1,5m e uma de 3,0m) 

 02 (dois) balcões expositores refrigerados (um para o bloco III e um para o bloco X) 

 02 (dois) balcões expositores quentes (um para o bloco III e um para o bloco X) 

OBS.: Todos os equipamentos a serem instalados deverão ser novos ou de conservação e 

funcionamento inquestionáveis e deverão estar disponíveis e em funcionamento, no primeiro 

dia útil após a assinatura do contrato.   

 

FORMA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

a) A vencedora deverá firmar contrato tão logo seja convocada pela Administração; 

b) A adaptação da cantina deverá ser providenciada dentro do prazo de 15 dias corridos após 

assinatura do Termo de Contrato; 
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c) instalar e manter as expensas a montagem da cantina com implantação de extintor de 

incêndio, em quantidade e espécie de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros; 

d) instalar lixeiras e outros que se fizerem necessários para manter limpos todos os locais 

internos e externos do prédio; 

e) conservar permanentemente as dependências e arredores, como também os sistemas 

elétricos e hidráulicos do espaço reservado para a Cantina, mantendo-os em condições 

normais de uso; 

f) efetuar rotineiramente a limpeza das dependências internas, externas (arredores) e 

corredores da cantina recolhendo e acondicionando o lixo em embalagens apropriadas e 

depositá-lo no local de coleta; 

g) Modificações, reformas e outras mudanças na estrutura, deverão ter autorização prévia da 

Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA através de requerimento, eximindo a 

Instituição - se aprovado – de responder por eventual ação indenizatória pelas benfeitorias; 

h) não ceder, transferir ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, a área objeto da 

concessão, zelando pelo seu uso e comunicando de imediato, à Administração, a sua utilização 

indevida por terceiros ou qualquer anormalidade que possa haver no imóvel; 

i) não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento sem prévia e expressa 

autorização da Administração; 

j) manter, durante toda a execução da concessão que lhe foi outorgada, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

k) equipar a cantina com maquinaria e/ou equipamentos apropriados e em perfeito estado de 

conservação para o funcionamento; 

l) Dispor de número suficiente de funcionários – principalmente nos horários de intervalo das 

aulas, para agilizar o atendimento – adequadamente treinados, capacitados para atendimento 

ao público, com noções de higiene, cordialidade e devidamente uniformizados (aventais, 

proteção para cabelos e demais acessórios relevantes); 

m) ser responsável por todas as despesas com pessoal, tais como: salários, seguros de 

acidente, taxas, impostos e contribuições previdenciárias, indenizações, vales-refeição, vales-



 
 
 

 
 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

 
 

 
Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 

Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  
 

16 

transporte, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelas Autoridades 

Governamentais, bem como pelo recolhimento de outros tributos e contribuições federais, 

estaduais e municipais devidos em decorrência da natureza dos serviços; 

n) Comprovar, sempre que solicitado pela FEMA, as condições de habilitação, bem como, a 

documentação referente à regularidade trabalhista em relação aos seus empregados, inclusive 

quanto à Previdência e ao FGTS e comprovar a regularidade junto à Vigilância Sanitária. 

o) Responsabilizar-se integralmente pela guarda e acondicionamento das mercadorias, 

materiais e equipamentos mantidos nas dependências da cantina, ficando estabelecido que 

não caberá nenhuma responsabilidade a Administração no caso de extravio, avaria, 

inutilização, furtos, etc, qualquer tenha sido o motivo do dano; 

p) Estabelecer critérios de preço dos produtos a serem comercializados, fixados em comum 

acordo com a concedente e não superiores aos praticados no comércio em geral; 

q) Comercializar lanches, salgados, doces, e outros comestíveis quentes e frios, sucos, 

refrigerantes, sorvetes, de qualquer tipo, todos de primeira qualidade e prepará-los com 

absoluto rigor e observância as normas sanitárias de higiene, aparência e paladar, observados 

os itens mínimos constantes no Anexo II do presente edital; 

r) É expressamente proibida a comercialização de bebidas alcoólicas e cigarros no âmbito da 

FEMA; 

s) Disponibilidade de funcionamento diuturno, para atendimento ao funcionamento da FEMA e 

também aos eventos que ocorrerem no recinto da mesma, em qualquer dia da semana, seja 

sábado, domingo ou feriado, manhã, tarde e noite, acompanhando a programação proposta 

pela FEMA e o calendário acadêmico; 

t) Repor vidros, lâmpadas, reatores, pintura e dispositivos elétricos que forem danificados no 

espaço da cantina; 

u) Manter um alto padrão de qualidade e higiene dos serviços e produtos fornecidos, sob pena 

de rescisão contratual unilateral pela Concedente; 

v) A empresa vencedora deverá possuir alvará da vigilância sanitária para funcionamento; 

w) Entregar, ao final do contrato, o imóvel e outros equipamentos, que porventura forem 

cedidos pela Administração, em perfeito estado de funcionamento e conservação. 
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x) Casos de acidentes que envolvam veículos de fornecedores ou funcionários da cantina não 

serão de responsabilidade da FEMA os horários para carga e descarga de materiais devem ser 

informados previamente à administração da instituição. 
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A N E X O  I I 

RELAÇÃO BÁSICA DE PRODUTOS A SEREM OFERECIDOS DIARIAMENTE EM AMBAS 

LANCHONETES/CANTINAS, BLOCO 03 E BLOCO 10 DA FEMA. 

 

ITEM SALGADOS E ASSADOS 

01 Coxinha de Frango 180g 

02 Esfiha de carne moída 180g 

03 Pizza pedaço 

04 Quibe 180g 

05 Pastel grande 

06 Empada 150g 

BEBIDAS 

07 Refrigerante lata 

08 Água com gás 500mL 

09 Água sem gás 500mL 

10 Suco natural com água 400mL 

11 Suco natural com leite 400mL 

12 Café expresso 100mL 

13 Café comum 100mL 

14 Chocolate quente 180mL 

REFEIÇÕES 

15 Self service 

16 Marmitex 

 Poderão ser oferecidos, a critério da contratada, maior variedade de produtos, além dos 

itens descritos acima. 

 Os preços por item dos demais produtos do cardápio ofertado não poderão ser 

superiores aos praticados no mercado desta cidade onde será instalada a 

cantina/lanchonete objeto desta permissão de uso. 

 A Permissionária não poderá onerar os preços dos alimentos quando estes forem 

solicitados quentes ou adoçados. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

(em papel timbrado da licitante) 

 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2017 

 

DECLARAÇÃO 
 

Eu,________________________(nome completo), representante legal da empresa 

________________________(razão social), interessada em participar do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 010/2017, da FEMA, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos 

do artigo 27, Inciso V, da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, 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 7° da Constituição Federal. 

 

___________, _____ de ____de 2017 
                                                              (Local) (Data) 

 
 
 
 
 

........................................................................... 
Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N.° do documento de identidade  
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ANEXO IV  

 MINUTA DE CONTRATO 

 

FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS – FEMA E A 

EMPRESA ...................................... PARA A CONCESSÃO DE USO REMUNERADA DE 

ESPAÇO FÍSICO PARA EXPLORAÇÃO DE LANCHONETE/CANTINA DA FEMA, BLOCO III, 

OU BLOCO X , CONFORME O EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ......../2017. 

 

A Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA, sediado à Avenida Getúlio Vargas 

número 1200, Vila Nova Santana, neste Município de Assis/SP, inscrita no CNPJ sob nº 

51.501.559/0001-36, nos termos do Estatuto Social, neste ato representada por sua Reitor, 

..........................................., portador(a) da Cédula de Identidade nº................ e CPF (MF) 

nº.................................., doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a empresa e 

seu representante devidamente identificados no quadro presente no caput deste termo 

contratual XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, firmam o presente termo de contrato, relativo à 

Concorrência Pública nº ...................../2017. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e 

condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação 

aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e 

irrestritamente, às suas estipulações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a concessão de uso remunerada de espaço para 

exploração de cantina no bloco III e X da FEMA, destinados à comercialização de produtos 

variados durante a vigência do presente contrato e conforme especificações constantes nos 

Anexos I e II do edital da Concorrência Pública nº xxx/2017, que integram este termo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS, REAJUSTES E DAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 
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O valor global deste contrato é de R$........ (....), considerando o valor mensal de R$ ............... 

(...........) conforme proposta da Contratada, correspondendo ao objeto definido na cláusula 

primeira. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficarão ao encargo da CONTRATADA todas as despesas com 

transportes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 

da execução do presente Contrato, não podendo transferir a FEMA a responsabilidade por seu 

pagamento e nem onerar o objeto em questão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O referido valor será corrigido após 12 meses de vigência da 

concessão, pelo IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, caso o contrato seja 

prorrogado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os pagamentos em decorrência da concessão da área serão 

efetuados mensalmente, na Tesouraria da FEMA, até o quinto dia útil seguinte ao vencido. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PRAZOS  

O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses contados da sua assinatura, prorrogável 

na forma do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. As atividades comerciais relativas à 

permissão de uso serão iniciadas, impreterivelmente, até dia ...../....../...... 

Não haverá pagamento de aluguel nos meses de Fevereiro (ref. à locação de Janeiro) e Agosto 

(ref. à locação de Julho), portanto, serão executadas 10 mensalidades para o período de 12 

meses da vigência contratual, contada após término da implantação. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A CONTRATADA, além de responder civil e criminalmente por todos os danos que venha, 

direta ou indiretamente, provocar ou causar para a Contratante e/ou terceiros, deverá executar 

o objeto deste Contrato de acordo com o explicitado em suas cláusulas, em estrita 

conformidade com a legislação vigente, e ainda: 

a) Cumprir todos os prazos (adaptação e início das atividades) conforme disposto no Edital da 

CP nº ...../2017. 

b) Instalar e manter as expensas a montagem da cantina com implantação de extintor de 

incêndio, em quantidade e espécie de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros; 
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c) Instalar lixeiras e outros que se fizerem necessários para manter limpos todos os locais 

internos e externos do prédio; 

d) Conservar permanentemente as dependências e arredores, como também os sistemas 

elétricos e hidráulicos do espaço reservado para a Cantina, mantendo-os em condições 

normais de uso; 

e) Efetuar rotineiramente a limpeza das dependências internas, externas (arredores) e 

corredores da cantina recolhendo e acondicionando o lixo em embalagens apropriadas e 

depositá-lo no local de coleta; 

f) Modificações, reformas e outras mudanças na estrutura, deverão ter autorização prévia da 

Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA através de requerimento, eximindo a 

Instituição - se aprovado – de responder por eventual ação indenizatória pelas benfeitorias; 

g) Não ceder, transferir ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, a área objeto da 

concessão, zelando pelo seu uso e comunicando de imediato, à Administração, a sua utilização 

indevida por terceiros ou qualquer anormalidade que possa haver no imóvel; 

h) Não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento sem prévia e expressa 

autorização da Administração; 

i) Manter, durante toda a execução da concessão que lhe foi outorgada, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

j) Equipar a cantina com maquinaria e/ou equipamentos apropriados e em perfeito estado de 

conservação para o funcionamento; 

k) Dispor de número suficiente de funcionários, com número compatível, às atividades 

prestadas – principalmente nos horários de intervalo das aulas, para agilizar o atendimento – 

adequadamente treinados, capacitados para atendimento ao publico, com noções de higiene, 

cordialidade e devidamente uniformizados (aventais, proteção para cabelos e demais 

acessórios relevantes); 

l) Ser responsável por todas as despesas com pessoal, tais como: salários, seguros de 

acidente, taxas, impostos e contribuições previdenciárias, indenizações, vales-refeição, vales-

transporte, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelas Autoridades 
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Governamentais, bem como pelo recolhimento de outros tributos e contribuições federais, 

estaduais e municipais devidos em decorrência da natureza dos serviços; 

m) Responsabilizar-se integralmente pela guarda e acondicionamento das mercadorias, 

materiais e equipamentos mantidos nas dependências da cantina, ficando estabelecido que 

não caberá nenhuma responsabilidade a Administração no caso de extravio, avaria, 

inutilização, furtos, etc, quaisquer tenham sido suas origens e causas; 

n) Estabelecer critérios de preço dos produtos a serem comercializados, fixados em comum 

acordo com a concedente e não superiores aos praticados no comércio em geral; 

o) Comercializar lanches, salgados, doces, e outros comestíveis quentes ou frios, sucos, 

refrigerantes, sorvetes, de qualquer tipo, todos de primeira qualidade e prepará-los com 

absoluto rigor e observância as normas sanitárias de higiene, aparência e paladar, observados 

os itens mínimos constantes no Anexo II do Edital – CP nº .../2017; 

p) Não comercializar, em hipótese alguma, bebidas alcoólicas e cigarros no âmbito da FEMA; 

q) Disponibilidade de funcionamento diuturno, para atendimento ao funcionamento da FEMA e 

também aos eventos que ocorrerem no recinto da mesma, em qualquer dia da semana, seja 

sábado, domingo ou feriado, manhã, tarde e noite, acompanhando a programação proposta 

pela FEMA; 

r) Repor vidros, lâmpadas, reatores, pintura e dispositivos elétricos que forem danificados no 

espaço da cantina; 

s) Manter um alto padrão de qualidade e higiene dos serviços e produtos fornecidos, sob pena 

de rescisão contratual unilateral pela Concedente; 

t) Possuir alvará da vigilância sanitária para funcionamento; 

u) Entregar, ao final do contrato, o imóvel e outros equipamentos, que porventura forem 

cedidos pela Administração, em perfeito estado de funcionamento e conservação, inclusive 

relativamente à pintura do espaço cedido. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, erro de execução, execução 

imperfeita, mora na execução ou inadimplência contratual, e não atendimento às 

determinações da CONTRATANTE, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das 
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responsabilidades civil e criminal, às penalidades previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço; 

b) No caso de atraso no pagamento do aluguel, será devida multa de 2% (dois por cento) sobre 

o valor mensal e atualização monetária de 0,03% ao dia, desde o dia do vencimento até a data 

do efetivo pagamento. 

c) Suspensão temporária de participação em Licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes de punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

e) Rescisão contratual. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, 

poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo 

ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 

compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos 

causados à Contratante. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos artigos 

77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA 

O objeto do presente contrato não poderá ser alvo de cessão, sub-contratação ou 

transferência, no todo ou em parte, sob pena de rescisão. 
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CLÁUSULA OITAVA: DA GARANTIA 

O presente contrato, nos termos do Art. 56 da Lei 8.666/93, não enseja a prestação de garantia 

contratual. 

 

NONA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Este Contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93, 

alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, mediante o correspondente TERMO DE 

ADITAMENTO. 

 

CLAUSULA DÉCIMA: DA LEGISLAÇÃO APLICAVEL 

A execução do Contrato será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis 

às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal 8.666/93, alterada pelas Leis 

8.883/94 e 9.648/98, incidindo-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as regras de Direito Privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS RESPONSABILIDADES 

A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade 

e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por 

quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste 

contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Contratante não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as 

condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO 
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Fica eleito o Foro da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas do presente 

Contrato. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este Contrato em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas 

abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito. 

 

 

Assis, .... de ........... de .... 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS 

PERMITENTE 

 

 

----------------------------------------------------------- 

PERMISSIONÁRIA 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

NOME NOME 

RG/CPF RG/CPF 
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A N E X O  V 

(M O D E L O) 

 

________________________________________________ (Nome da empresa) 

 

..................... , ........ de ............................. de .... 

 

À 

Fundação Educacional do Município de Assis 

Att. Comissão de Licitações 

Ref. – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 

 

“D E C L A R A Ç Ã O” 

 

A empresa acima identificada, participante do certame referenciado que tem por objeto a 

Permissão de uso de espaço físico área do Bloco III de 143,78 m2, e no Bloco X uma área 

de 80,03 m2, para exploração de lanchonete/cantina localizadas nas dependências da 

FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, vem pela presente, 

DECLARAR que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que 

não foi declarada suspensa nem inidônea para contratar com o Poder Público de qualquer 

esfera e que se compromete a comunicar a ocorrência de qualquer fato que altere essa 

situação, e que venha a ser conhecido após o encerramento da licitação. 

Por ser verdade assina a presente. 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 



 
 
 

 
 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

 
 

 
Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 

Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  
 

28 

A N E X O  VI 

(M O D E L O) 

 

_________________________________________ (Nome da empresa) 

 

..................... , ........ de ............................. de .... 

 

À Fundação Educacional do Município de Assis 

Att. Comissão de Licitações 

Ref. – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 

 

“D E C L A R A Ç Ã O” 

 

A empresa acima identificada, participante do certame referenciado que tem por objeto a 

Permissão de uso de espaço físico área do Bloco III de 143,78 m2, e no Bloco X uma área 

de 80,03 m2, para exploração de lanchonete/cantina localizadas nas dependências da 

FEMA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS, vem pela presente, 

DECLARAR para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

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

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

Por ser verdade assina a presente. 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 


