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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2022 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022 

UNIFESP- CAMPUS BAIXADA SANTISTA 
 

(CONCESSÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA 

CANTINA/LANCHONETE) 

 

A Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria nº 3832 de 21 de outubro de 2014 da 
Universidade Federal de São Paulo, torna público aos interessados, que estará reunida no dia, 
hora e local abaixo discriminados, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas 
de empresas nacionais que pretendam participar da Concorrência nº 02/2022, do tipo Maior 
Oferta Mensal, regime de execução indireta, oriunda do processo nº 23089.022277/2021-07, tudo em 
conformidade com a Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações subsequentes, Decreto 3.722, de 
09/01/2011, Lei 10.259 de 12/07/2001, Instrução Normativa nº 02/09-SLTI-MPOG, 
Instrução Normativa nº 05/17-SLTI-MPOG Constituição Federal/1988, Lei n° 12.440/2011, Lei 
6.120/74 e legislação correlata, de acordo com as demais exigências deste Edital. 
 

 

 1. DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto da presente Concorrência Pública, a Concessão de Uso de um Espaço de 91,00 
m² para exploração de Cantina/Lanchonete do Edifício Mariângela Duarte do Campus Baixada 
Santista- UNIFESP, de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de 
Referência deste Edital. 
 

1.1.1 O Edifício Mariângela Duarte do Campus Baixada Santista está localizado na Rua Silva 
Jardim, 136- Vila Mathias , Santos- SP, CEP 11015-020. 
 
 
 
2.  DA ABERTURA: DIA, HORA E LOCAL 
 
2.1 A abertura dos envelopes relativos à habilitação e à proposta será efetuada da seguinte forma: 
 

2.1.1 No dia 04/10/2022 às 14:00h, a Comissão efetuará o recebimento e a abertura dos 
envelopes contendo a documentação de Habilitação e recolherá os Envelopes-Proposta fechados, 
que poderão ser abertos imediatamente após a fase de habilitação, desde que todos os Licitantes 
participantes não manifestem intenção de interpor recurso. 

 

2.1.2 O endereço para a entrega e abertura dos envelopes é: Universidade Federal de São 
Paulo- Campus Baixada Santista – Divisão de Gestão de Materiais – Setor de Compras - Rua 
Carvalho de Mendonça, 144 – 4º Andar - Encruzilhada - Santos/SP - CEP: 11070-100 , devendo 
ser observados os procedimentos quanto às formalidades na apresentação dos mesmos. 

 

2.1.3 A Comissão  não se responsabiliza por documentação entregue em outro local que não seja o 

indicado no subitem anterior. 
 

2.1.4 Todos os horários estipulados neste Edital referem-se ao horário oficial de Brasília. 
 

2.1.5 Os envelopes de documentos referentes à Habilitação e à  Proposta encaminhados à 
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Comissão após a data e o  horário fixados no presente Edital serão devolvidos, ainda fechados, 
aos respectivos remetentes. 

 

2.1.6 O Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus Anexos deverá fazê-lo 
por meio de correspondência para a Divisão de Gestão de Materiais, Setor de Compras , no 
seguinte endereço: Rua Carvalho de Mendonça, 144 – 4º Andar - Encruzilhada - Santos/SP - CEP: 
11070-100 , devendo ser observados os procedimentos quanto às formalidades na apresentação dos 
mesmos, indicando a concorrência e seu número de ordem no envelope, ou através do 
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, ou por correspondência eletrônica a: 
compras.bs@unifesp.br  até o quinto dia útil anterior ao da abertura dos envelopes de habilitação / 
proposta. A Comissão responderá por escrito às solicitações de esclarecimentos recebidas 
tempestivamente e encaminhará as respostas, preferencialmente por e-mail, incluindo 
explicações sobre as perguntas, sem identificar sua origem, a todos que já tenham encaminhado o 
Recibo de Edital devidamente preenchido e assinado conforme instrução inicial deste Edital. 

 
 
 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 A participação nesta licitação significa: 

 
3.1.1 que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital e conhecem e 
concordam plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 
 

3.1.2 conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como aquelas que 

indiretamente a regulam; 
 

3.1.3 têm plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus 
itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu conteúdo, 
pois antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e demais 
documentos anexos. 
 

3.2 Poderá participar desta Concorrência, empresa especializada no ramo do objeto desta 
Licitação, legalmente constituída, que atender a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação constantes deste Edital e seus Anexos. 
 

3.3 Não será admitida a participação de empresas: 
 

3.3.1 Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência judicialmente 

decretadas ou em processo de recuperação extrajudicial, em dissolução ou em liquidação. 
 

3.3.2 Que estejam reunidas em consórcio e seja controladora, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 

3.3.3 Que por qualquer motivo, estejam punidas com suspensão do direito de licitar com a 
UNIFESP, ou declaradas inidôneas com qualquer órgão da Administração Pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal; 
 

3.3.4 Estrangeiras que não funcionem regularmente no país; 

 
3.3.5 Que tenham sócios, diretores ou responsáveis técnicos com vínculo empregatício com 

a UNIFESP. 
 

3.3.6 Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em razão de sanção restritiva 
de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da 
Lei nº 9.605, de 1998. 

http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:compras.bs@unifesp.br
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3.4 É vedada a participação de pessoa física, ainda que ajustada à definição legal de 
empresário. 

 
3.5 A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a licitante às sanções 
previstas na legislação. 
 
 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

4.1 Toda e qualquer impugnação ao edital obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/1993 no seu artigo 
41 e correspondentes parágrafos, com redação dada pela Lei nº 8.883/1994. 
 

4.1.1 Toda impugnação referente a este ato convocatório deverá ser protocolada na 
Divisão de Gestão de Materiais do Campus Baixada Santista, em dias úteis, das 08h às 17h, no 

seguinte endereço: 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
Campus Baixada Santista 

 

Divisão de Gestão de Materiais  
 

Rua Carvalho de Mendonça, 144 – 4º Andar - 
Encruzilhada - Santos/SP - CEP: 11070-100. 

 

Ref.: Impugnação ao Edital - Concorrência Pública nº 02/2022 
  
 

4.1.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital, o licitante que não o fizer 
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência. 

 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

 
5.1 Os documentos relativos à Habilitação (Envelope nº 1) e à Proposta Comercial (Envelope nº 2) 
serão apresentados em original, por qualquer processo de fotocópia, devidamente autenticada 
por cartório competente, ou por servidor da UNIFESP em conformidade com o disposto no item 
17.16, publicação em órgão da Imprensa Oficial ou ainda extraída via internet, ficando neste caso a 
sua autenticação sujeita à nova consulta. 
 

5.2 Os documentos relativos à habilitação e à proposta deverão ser entregues sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas em envelopes devidamente fechados e identificados 
apropriadamente, nos termos dos itens 7 e 8. 
 

5.3 A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta e documentos de habilitação, independentemente do resultado do procedimento licitatório. 
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5.4 Recomenda-se, para facilitar a conferência por parte da Comissão, que os documentos 
constantes dos envelopes sejam numerados sequencialmente, na mesma ordem em que se 
encontram elencados neste edital. 
 

5.5 A entrega dos Envelopes deverá ser acompanhada da entrega simultânea (por fora dos 
envelopes) da Declaração de Elaboração independente de Proposta, conforme Art. 1º, § 1º, da IN 
nº 02/09-SLTI-MPOG, exemplificada no Anexo V deste Edital. 
 

 
 
 

6. DA REPRESENTAÇÃO LEGAL  

 

6.1 As empresas interessadas poderão estar presentes por meio de um representante legal, com 
poderes para intervir nas fases do procedimento licitatório, desde que o mesmo exiba, no ato da 
entrega dos envelopes, documento que o identifique como representante da Licitante; caso 
contrário, ficará impedido de manifestar-se e/ou responder pela empresa. 

 

6.1.1 Considerar-se-á representante legal o Sócio e/ou Diretor da empresa, munido de 
documento de identidade e cópia autenticada (em cartório ou por servidor do órgão) do 
Contrato Social e alterações caso existam, ou aquele cadastrado no SICAF ou ainda, aquele 
munido de procuração pública. 

 

6.1.1.1 O instrumento particular de procuração deverá ser apresentado em papel 
timbrado ou com carimbo de identificação da empresa, assinado pelo outorgante, 
devidamente identificado e qualificado por meio de carimbo ou datilograficamente. 

 

6.2 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 
mais de uma Licitante. 

 

7. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1)  

7.1 Os documentos relativos à habilitação serão entregues à Comissão Especial de Licitação, em 

envelope devidamente fechado, contendo externamente os seguintes dizeres: 
 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2022 

 

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO DE 91,00 M² PARA EXPLORAÇÃO DE CANTINA E 
LANCHONETE DA UNIFESP- CAMPUS BAIXADA SANTISTA  

 

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 
 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA 

 

7.2 Os licitantes devem estar com cadastro regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF. 
 

7.2.1 A consulta será juntada ao processo, devidamente rubricada pelos Licitantes e pelos 

membros da Comissão Especial de Licitação. 
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7.2.2 Uma vez averiguado na consulta “on-line” alguma documentação referida acima com o prazo 
de validade vencido e não sendo entregue a respectiva certidão, dentro do envelope de 
habilitação, no prazo de validade, a empresa restará inabilitada para o certame. 

 

7.3 Além das exigências quanto ao SICAF, os licitantes deverão apresentar ainda os 
seguintes documentos: 

 
7.3.1 Declaração de inexistência de fato impeditivo para a sua habilitação, na forma do § 2º do 
artigo 32 da Lei 8666/1993, conforme Anexo III. 

 

7.3.2 Declaração de cumprimento da legislação trabalhista de menores, segundo disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da CF e na IN nº 02/09-SLTI-MPOG, conforme modelo do Anexo IV 

 

7.3.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

7.3.4 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

7.3.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (http://www.tst.jus.br/certidao). Necessária prova 

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

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

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e artigos 27, IV e 29, V 

da Lei 8.666/1993.  

7.3.6 Alvará expedido pela Vigilância Sanitária do Município sede da licitante. 

 

 

7.3.7 Atestado de Visita Técnica pela licitante fornecido pelo setor responsável da UNIFESP- 
Campus Baixada Santista 

 

a) A licitante poderá realizar visita técnica, para informações sobre as condições que 
poderão afetar os custos e o andamento dos serviços bem como para esclarecimentos de 
dúvidas porventura existentes. 

 

b) As visitas poderão ser realizadas até 48 horas antes do início da sessão e abertura dos 
envelopes, em horário administrativo, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas e deverão ser 
agendadas com a Diretoria Administrativa do Campus Baixada Santista, através do email: 
diradm.bs@unifesp.br com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

 

c) O representante credenciado pela licitante, para efetuar a visita, deverá apresentar-se  
munido de documentação de identificação e deverá usar máscara durante toda a visita, 
enquanto perdurar a obrigatoriedade de seu uso nas dependências do Campus, determinada 
pela Unifesp. 

 

d) Na visita técnica não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais de uma 

empresa. 
 

e) A UNIFESP- Campus Baixada Santista fornecerá na mesma data da sua realização, o 

Atestado de Visita Técnica, que deverá ser anexado à documentação do Envelope nº 01. 
 

f) A Visita Técnica é facultativa. A empresa que optar pela não realização da Visita Técnica 

assume a responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.tst.jus.br/certidao
mailto:diradm.bs@unifesp.br
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na verificação dos locais. 
 

7.4 Caso a Licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em substituição ao 
Atestado de Visita Técnica, Declaração formal assinada pelo(s) responsável(eis) da empresa, sob as 
penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com  a UNIFESP- 
Campus Baixada Santista. 
 

7.5 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão na inabilitação do 
proponente. Os que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não 
excedente a 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para apresentação da 
documentação, se outro prazo não estiver previsto em Lei. 
 

7.6 Se todos os licitantes forem inabilitados, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 

úteis para apresentação de nova documentação, escoimada nas causas que deram origem às 
inabilitações. 
 

7.7 As licitantes que não se encontram cadastradas no SICAF deverão apresentar, além dos 
documentos listados no subitem 7.3, a seguinte documentação: 

 

7.7.1 relativamente à habilitação jurídica da licitante: 

 
7.7.1.1 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente   

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores. 
 

7.7.1.2 inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

 

7.7.1.3 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão 
competente. 

 

7.7.2 relativamente à regularidade fiscal da licitante: 
 

7.7.2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 
7.7.2.2 prova da regularidade com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Receita 

Federal), Estadual e Municipal de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 
8.666/1993, dentro do prazo de validade; 

 

7.7.2.3 Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 

conforme alínea "a" do artigo 27 da IN nº 02/09-SLTI-MPOG, devidamente atualizado; 
 

7.7.2.4 Certidão Negativa de Débito - CND relativa às contribuições sociais, fornecida pelo 
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (IN nº 02/09-SLTI-MPOG), devidamente atualizada. 

 
 

7.7.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, dentro do 
prazo de validade, conforme IN nº 02/09-SLTI-MPOG 

 

7.7.2.6 Além das exigências quanto ao SICAF, em atendimento ao Acórdão nº 
1793/2011-TCU, e Lei n° 12.440/2011-MPOG, durante a fase de habilitação das 
empresas serão efetuadas as seguintes consultas: 
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a) junto ao Portal de Transparência, de existência de registros impeditivos da 
contratação, no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, e 

 
b) junto ao Conselho Nacional de Justiça, de existência de registro impeditivos da 
contratação por improbidade administrativa, no Cadastro de Condenações Civis por Ato de 
Improbidade; 

 

b.1) Ressalta-se, ainda, que a consulta ao cadastro será realizada em nome da 
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
c) junto ao Tribunal Superior do Trabalho, a existência de débito inadimplido perante a Justiça 
do Trabalho. 

 
7.7.2.7 A existência de qualquer registro nas consultas previstas acima implicará 

na inabilitação da empresa. 
 

7.7.2.8 As declarações/certidões negativas emitidas através da consulta e devidamente 
validadas, serão anexadas ao processo licitatório, como documento comprobatório da 
inexistência de óbice à participação da empresa na licitação. 

 

7.7.2.9 Em atendimento a IN nº 02/09-SLTI-MPOGe conforme estabelece o art. 6º e seus 
incisos, o licitante vencedor do certame deverá apresentar, por ocasião da 
contratação, ainda os seguintes documentos: 

 

a) Atestado(s)/certidão(ões) pertinente(s) dos órgãos competentes e Declaração de 
Sustentabilidade Ambiental, conforme modelo no Anexo VI. 

 
7.7.3 relativamente à qualificação econômico-financeira da licitante: 

 

7.7.3.2 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, 
expedida com no máximo 30 dias anteriores ao da apresentação. 

 

8. DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº 2)  

8.1 A proposta deverá ser entregue à Comissão Especial de Licitação em envelope separado do 
que contenha os documentos para habilitação, apresentando, externamente, os seguintes dizeres: 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2022 

 

CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO DE 91,00 M² PARA EXPLORAÇÃO DE CANTINA E 
LANCHONETE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO- CAMPUS BAIXADA 
SANTISTA . 

 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA 
 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA 
 



 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

 
 

Processo n° 23089.022277/2021-07 

 

 

8 

 

8.2 A proposta a ser emitida preferencialmente digitada, redigida com clareza, sem emendas, 
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada, rubricadas e numeradas todas 
as folhas da planilha / proposta, deverá constar: 

 

8.2.1 Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data final prevista para 

sua entrega. Em circunstâncias excepcionais a UNIFESP poderá solicitar a prorrogação do prazo 
de validade das propostas. 

 

8.2.2 Carta Proposta da Licitante, de acordo com o modelo constante do Anexo II, indicando o 
valor global proposto, expresso em algarismos e por extenso, em moeda corrente 
brasileira. O preço ofertado deverá cobrir todas as despesas relacionadas à execução do 
Contrato, inclusive seguros, garantias, tributos e encargos de natureza social, trabalhista, 
previdenciária, fiscal ou parafiscal, mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e 
utensílios. 

 

8.2.2.1 Deverá constar na Carta Proposta, ou em folha a ela anexada, os seguintes dados 
da licitante: razão social, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone/fax, e-mail, número 
de conta corrente, agência, banco e praça de pagamento. Deverá ainda conter os seguintes 
dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: nome, endereço 
residencial completo, CPF/MF, Cargo/Função, RG, Órgão Expedidor, naturalidade, 
nacionalidade, estado civil e e-mail. 

 

8.2.2.2 Declaração do licitante de que, por intermédio de representante legal 
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou o local objeto da Concessão e de que é 
detentora de todas as informações relativas à sua execução, não podendo alegar em 
momento futuro quaisquer acréscimos de custos devidos a desconhecimento do local e de suas 
possíveis interferências e peculiaridades. 

 

8.2.7 Assinatura, com a devida identificação e qualificação do representante legal, por meio de 
carimbo ou datilograficamente. 

 

8.3 A falta de data e/ou rubrica, do representante legal, na proposta poderá ser suprida pelo 

representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Propostas” com poderes para 
esse fim. 
 

8.4 A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser sanada preenchendo-se os lapsos 
pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 da documentação. 

9. DO PROCEDIMENTO 

9.1 Os trabalhos da Comissão Especial de Licitação, na reunião de abertura, obedecerão aos trâmites 

abaixo estabelecidos: 
 

9.1.1 A responsabilidade por todo o procedimento licitatório até a sua homologação caberá à 
Comissão Especial de Licitação da UNIFESP. 

 

9.1.2 Na data estabelecida no subitem 2.1.1, na sala designada pela Comissão, proceder-se-ão às 
seguintes etapas: 

 

9.1.2.1 Primeira etapa: 
 

a) recebimento das credenciais dos representantes das empresas participantes bem como 
dos envelopes: 
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Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 Nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 

 

9.1.2.2 Segunda etapa: 
 

a) consulta ao SICAF - Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores para 

verificação da regularidade das empresas cadastradas nesse Sistema. 

 

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

 

 
 

c) a comprovação da situação de cada empresa participante será feita, no ato da 
abertura da presente licitação, mediante consulta "on-line". Os extratos com as 
informações serão devidamente assinados pelo responsável pela consulta e 
rubricados pela Comissão, assim como pelos representantes presentes e serão 
anexados ao processo. Os licitantes que porventura apresentarem irregularidades serão 
considerados inabilitados, salvo se apresentarem no Envelope nº 1 os documentos 
atualizados. 

 

9.1.2.3 Terceira etapa: 
 

a) abertura do Envelope nº 1, conferindo e rubricando os documentos dele constantes; 
 

b) encaminhamento da documentação aos participantes com solicitação de que sejam também 

por eles rubricados; 
 

c) abertos os Envelopes nº 1, a Comissão, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os 
documentos de cada Licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das empresas 
habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os Envelopes nº 2 
devidamente fechados; 

 

d) se, porventura, os trabalhos não forem concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam 
ser dirimidas de imediato pela Comissão Especial de Licitação, serão elas consignadas em 
ata e a conclusão da Etapa de Habilitação dar-se-á juntamente com o resultado do julgamento. 
Os Envelopes de nº 2 ficarão sob a guarda da Comissão Especial de Licitação estando 
devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais dos 
Licitantes presentes; 

 

e) após o resultado da habilitação dos Licitantes, e havendo plena e expressa 
concordância por todos os concorrentes acerca da decisão proferida pela Comissão, 
inclusive com desistência de interposição de recurso, a qual será registrada em ata, a licitação 
terá prosseguimento com a abertura dos Envelopes nº 2, cujos documentos serão rubricados 
e analisados pelos representantes dos Licitantes presentes e pelos membros da Comissão 
Especial de Licitação, sendo a sessão encerrada para análise da Proposta Comercial; 

 

f) na hipótese de interposição de recurso na fase de habilitação, o Presidente da 
Comissão Especial de Licitação convocará formalmente os Licitantes para nova sessão 
pública, ocasião em que anunciará a decisão dada ao recurso e, nesta mesma sessão, abrirá a 
Proposta Comercial dos Licitantes habilitados. 

 

9.1.2.4 Quarta etapa: 
 

a) a abertura dos Envelopes nº 2 dar-se-á depois de transcorrido o prazo 
regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso ou após o deferimento ou 
indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado, em data a ser 
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definida pela Comissão; 
 

b) solicitação por parte da Comissão da rubrica dos participantes em toda 
documentação apresentada nesta etapa da licitação;   
c) após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente só conhecido após o julgamento. 

 

9.2 A critério da Comissão, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não resultem 
prejuízo para o entendimento das propostas. 
 

9.3 As decisões quanto à habilitação e classificação das propostas serão publicadas no Diário Oficial. 
 

9.4 Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo para recebimento dos 
envelopes, com os documentos de habilitação e com as propostas, nenhum outro poderá ser 
recebido. 
 

9.5 A Comissão inabilitará as Licitantes e desclassificará as propostas que não contiverem as 

exigências requeridas nos itens 8 e 9, respectivamente, ou que contrariarem este Edital. 
 

9.6 Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão poderá fixar aos Licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que 
determinaram a inabilitação ou a desclassificação. 
 

9.7 Para auxiliar na análise, avaliação e comparação das propostas, a Comissão poderá solicitar aos 
licitantes os esclarecimentos que julgarem necessários a respeito de suas propostas, inclusive o 
detalhamento dos preços unitários. 
 

9.8 Se a Proposta da licitante estiver seriamente desequilibrada ou os preços inexequíveis, em relação 
à estimativa prévia elaborada pela Comissão, esta poderá exigir que o licitante apresente um 
detalhamento dos preços ofertados, a fim de demonstrar a consistência dos preços em relação ao 
método e prazo propostos. 
 

10. DO JULGAMENTO 

10.1 O julgamento das propostas será feito pelo maior preço global mensal ofertado. 

 

10.2 A adjudicação será feita à Licitante que tenha apresentado o maior preço global para 
Concessão de Espaço Físico. 
 

10.2.1 Se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em 

algarismos, prevalecerão os valores por extenso. 
 

10.2. Não será aceita proposta que esteja em desacordo com as especificações aqui exigidas. 

 

10.3 Não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões ou retificações na proposta, depois de 
apresentada, nem aceitos pedidos de desconsideração da mesma, exceto para as empresas 
credenciadas nesta licitação com o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e 
empresas de pequeno porte, disciplinado neste Edital, conforme disposto na Lei Complementar n°. 123 
de 14/12/2006. 
 

10.4 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate ocorrerá via sorteio, em ato 

público para o qual todas as Licitantes serão convocadas. 
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10.5 A decisão da Comissão somente será considerada definitiva após a homologação e 
adjudicação pela autoridade competente. 
 

10.6 O resultado desta Concorrência Pública será publicado no Diário Oficial da União. 
 

11. DOS RECURSOS 

11.1 Dos atos praticados pela Comissão Especial de Licitação poderá haver recurso no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contado da intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso. 
 

11.2 Os recursos contra a decisão de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas terão efeito 
suspensivo. Nas hipóteses de recursos contra outros atos praticados pela Comissão de Licitação, 
caberá à autoridade competente, atribuir eficácia suspensiva ao recurso interposto, motivadamente e 
presentes razões de interesse público. 
 

11.3 Na hipótese de recurso contra a decisão da Comissão, na fase de julgamento da 
habilitação, os envelopes contendo as propostas permanecerão encerrados em invólucro que será 
rubricado por todos os presentes na reunião, para posterior abertura, em data que será fixada pela 
Comissão Especial de Licitação, o que fará constar em ata. 
 

11.4 Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio da Comissão de 
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado. 
 

11.5 Após decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo de licitação será 
submetido à autoridade competente, para que se proceda à devida homologação e consequente 
adjudicação. 
 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONCESSIONÁRIA que 
falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações 
assumidas na contratação; 
 

a) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

b) fraudar na execução do contrato; 

c) comportar-se de modo inidôneo; ou 

d) cometer fraude fiscal. 

 
12.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONCESSIONÁRIA as seguintes sanções: 
 

12.2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 
 

Multa de:  
 
1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
homologado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução 
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com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 
avença;  
 
2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em 
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, 
ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
 
3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor homologado, em 
caso de inexecução total da obrigação assumida; 
 
 
4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 
 
5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

  
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 
prazo de até dois anos; 
 
Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com 
o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 
 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados. 

 
 

12.3 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “IV” também é aplicável em 
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência. 
 
12.4 As sanções previstas nos subitens “I”, “III”, “IV” e “V” poderão ser aplicadas à CONCESSIONÁRIA 
juntamente com as de multa. 
 
12.5 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 
e 2: 
 
 
 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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INFRAÇÃO 

  GRAU 

 
 
 

12.6 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 
ou profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

12. 7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONCESSIONÁRIA, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

12. 8 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão recolhidos em favor da União, 
ou ainda, quando for o caso, inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

12. 9 Caso a Concedente determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

12. 10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 
do Código Civil. 

12. 11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

Tabela 2
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12. 12 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

12. 13 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

12. 14 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

12. 15 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
 
 

13. DA CONTRATAÇÃO 

13.1 O Contrato a ser firmado entre a UNIFESP Campus Baixada Santista e o licitante vencedor 
obedecerá à minuta do contrato integrante dos documentos da concorrência, que se subordina à 
legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93. 
 

13.2 - O contrato de Concessão Onerosa de Uso de exploração comercial da área destinada 
exclusivamente para fins comerciais no ramo de cantina terá vigência de 36 (trinta e seis) meses a 
contar da assinatura do contrato, podendo, no interesse da Administração, ser prorrogado até o limite 
de 60 (sessenta) meses, observando-se o disposto no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 

13.3 A Licitante vencedora deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da convocação. 
 

13.4 Na hipótese da empresa vencedora se recusar a assinar o Contrato, a Comissão de 
Licitação convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de 
classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 13, no que couber. 
 

13.5 O presente Edital, Termo de Referência, bem como a Proposta da Licitante, integrarão o 
Contrato independentemente de transcrição. 
 

14. DO PAGAMENTO 

14.1 Os valores referentes a cada mês deverão ser pagos, através de Guia de Recolhimento da 

União-GRU, até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. 
 

14.1.1 A Concedente deverá emitir a GRU no sítio 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 
 

Unidade Gestora: 153031 

Gestão: 15250 

Código de Recolhimento: 28802-0 (Aluguéis) 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp
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14.2 No caso de paralisação das atividades da UNIFESP em razão de movimentos grevistas 
superiores a 15 (quinze) dias, sendo considerado este como motivo de força maior, a 
CONCESSIONÁRIA fica isenta de pagamento da taxa correspondente ao valor mensal da 
concessão, enquanto perdurar a dita paralisação. No período de recesso acadêmico, o valor da taxa 
mensal de concessão será reduzida em 50% (cinquenta por cento). 
 
14.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 
que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

 

EM = Encargos moratórios; 

 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) 

 

I = ( 6 / 100 ) 

 

I = 0,00016438 

 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
 

14.3 A UNIFESP fornecerá para concessionária energia elétrica e água, cujas instalações estarão 
disponíveis a partir do primeiro dia de vigência do contrato. Considerando que o espaço físico 
destinado ao funcionamento da cantina não possui instalações independentes de água e energia 
elétrica, a CONCESSIONÁRIA deverá adquirir e instalar relógios individuais de medição no prazo de 
60 dias contados da assinatura do Contrato 

14.3.1 A despesa comprovada com a referida aquisição e instalação poderá ser abatida do 
valor mensal da concessão de uso, desde que requerida pela Concessionária. 

14.3.2 Até a instalação do medidor, a aferição dos  valores de consumo será feita da seguinte 
maneira: 

14.3.3 O valor mensal referente ao consumo de energia elétrica será cobrado baseado na 
média de horas que os equipamentos ficam ligados e a potência dos mesmos, considerando o valor 
cobrado por kwh pela concessionária de energia. 

14.3.4  O valor mensal correspondente ao consumo de água ficará estabelecido em 2% (dois 
por cento) do TOTAL A PAGAR constante na Nota Fiscal emitida pela SABESP. 

14.4 Os valores referentes aos ressarcimentos indicados neste item deverão ser pagos, através de 
Guia de Recolhimento da União-GRU, até o dia 15 de cada mês. 
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 14.5 A Unifesp informará à CONCESSIONÁRIA os valores do ressarcimento até o dia 10 de cada 
mês. 

14.6 A Concedente deverá emitir a GRU no 
sítio http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp 

Unidade Gestora: 153031 

Gestão: 15250 

Código de Recolhimento: 18856-5 (Outros ressarcimentos) 

 

15 – DO REAJUSTE 

15.1 As disposições referentes ao reajuste, são as definidas no Termo de Referência. 

 

16. DA FISCALIZAÇÃO 

16.1 As condições de fiscalização são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 As benfeitorias, mesmo que sejam necessárias, só poderão ser realizadas pela licitante 
vencedora com a autorização prévia da UNIFESP e serão incorporadas ao Patrimônio da UNIFESP 
após expirar o prazo da Concessão do Uso, sem nenhum Ônus para a Administração. 
 

17.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, à luz da legislação em vigor, da 

jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie. 
 

17.3 A Licitante vencedora  deverá garantir alto padrão de qualidade dos serviços e satisfação da 
comunidade da UNIFESP – Campus Baixada Santista.  
 

17.4 Findo o prazo contratual ou da prorrogação, fica extinta a concessão e será 
obrigatoriamente devolvido o imóvel, sem que caiba à CONCEDENTE, ressarcir a 
CONCESSIONÁRIA, qualquer despesa ocorrida e realizada com ou sem conhecimento prévio da 
CONCEDENTE. 
 

17.5 Durante o prazo de concessão, por motivo de conveniência ou interesse, a 
CONCEDENTE, poderá retomar coativamente o imóvel objeto do presente contrato, 
indenizando os prejuízos que, efetivamente possam acarretar a CONCESSIONÁRIA. 
 

17.6 É vedada a subempreitada global ou parcial dos serviços. 
 

17.7 A CONCESSIONÁRIA ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros 
ou ao patrimônio da UNIFESP, reparando às suas custas os mesmos, durante a execução dos serviços 
contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da UNIFESP. 
 

17.8 Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
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17.9 A limpeza e manutenção das instalações ficarão a cargo da CONCESSIONÁRIA, que deverá 
executar diariamente, e o lixo deverá ser acondicionado em sacolas apropriadas, e estas, 
depositados em container próximo da central. 
 

17.10 Caso a CONCESSIONÁRIA se recuse a executar os serviços propostos ou venha a fazê-lo fora 
das especificações estabelecidas, o Fiscal do Contrato poderá, independentemente de qualquer aviso 
ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais Licitantes na ordem de 
classificação. 
 

17.11 Fica assegurado à Comissão de Licitação o direito de: 

 
17.11.1 adiar a data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos 
interessados, notificando-se, por escrito, às Licitantes que já tenham retirado o Edital, com a 
antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada. 

 

17.11.2 alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a esta 
Concorrência, fixando novo prazo, não inferior a 30 (trinta) dias, para a abertura das 
propostas, a contar da publicação das alterações. 
 

 
17.12 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente, não previsto neste edital, 

que impeça a realização do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para 
o dia útil seguinte. 
 
 

17.13 Esta Licitação poderá ser revogada pela autoridade competente, em face de razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, e deverá ser anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, não gerando, nesse caso, para as licitantes, qualquer 
direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos 
que tiver suportado no cumprimento do contrato. 
 

 

17.14 É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
 
 

17.15 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
 

17.16 Os licitantes que desejarem autenticar documentos junto a servidores da UNIFESP deverão 
fazê-lo até o dia útil anterior ao da abertura do certame, para não tornar moroso o 
procedimento licitatório. 
 

17.16.1 A autenticação realizada por servidor da UNIFESP deverá conter: 

 
a) Data informando dia mês e ano da autenticação, 

 

b) Carimbo contendo nome e/ou matricula SIAPE do servidor que realizou a 

autenticação ou, estas informações manuscritas, no caso de ausência de carimbo, e 
 

c) Assinatura do servidor. 
 

17.17 Após o horário previsto para a abertura dos envelopes, não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
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17.18 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
 

 
17.19 A participação nesta Concorrência implicará aceitação integral e irretratável das normas do 
Edital, do Termo de Referência e demais Anexos, bem como na observância dos preceitos legais e 
regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso. 
 

 

 

 

17.20 Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos: 
 

a) Anexo I – Termo de Referência - Documento SEI: 1257449 

  
b) Anexo II – Modelo de Carta Proposta - Documento SEI: 1257450 

  
c) Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes – Documento SEI:  1257451 

 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Não Empregar Menores - Documento SEI: 1257453 
 

e) Anexo V – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta - Documento SEI: 1257457 

 

f) Anexo VI - Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental - Documento SEI: 1257458 

 

g) Anexo VII - Minuta de Contrato de Concessão Onerosa de Uso - Documento SEI: 1257459 

  
h) Anexo VIII – Modelo de Atestado de Visita Técnica (a ser preenchido pela UNIFESP) - Documento SEI: 1257460 

 

i) Anexo IX – Recibo de Retirada de Edital - Documento SEI: 1257461 
 
 
 
17.21 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal Seção 

Judiciária de Santos, com exclusão de qualquer outro. 
 

 

Santos, 25 de agosto  de 2022. 

 

 


