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DE  

  

LICITAÇÃO  

  

Nº 001/2016  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

 O Clube de Campos de Brotas, por intermédio de sua Diretoria Executiva, 

representada por seu Diretor Presidente, ao final identificado, torna público para 
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conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicados se fará 

realizar licitação na modalidade de LICITAÇÃO tipo MELHOR OFERTA OU 

LANCE, com a finalidade de selecionar a melhor proposta para EXPLORAÇÃO, 

através de Arrendamento das instalações do bar/lanchonete localizado em suas 

instalações. A data limite para entrega das propostas será no dia 08 de maio de 2016, às 

13:00 horas na secretaria do setor administrativo da sede social desta entidade, situada a 

Rua Francisco Nucci Filho s/nº, Brotas/SP. A licitação obedecerá às condições estatuídas 

neste Edital.   

  

  

ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL:  

  

ANEXO I – Termo de Referência  

  

ANEXO I – Proposta de Preços   

    

ANEXO II – Declaração de ciência e concordância quanto aos termos da licitação.  

  

ANEXO III – Minuta do contrato.  

  

  

1. - DO OBJETO  

  

1.1 - O objeto da presente Licitação é a seleção da melhor proposta para 

EXPLORAÇÃO, através de Arrendamento, do Bar/Lanchonete do Clube de 

Campo de Brotas, localizado em suas instalações, conforme especificações e 

condições gerais de fornecimento contidas no Edital e Anexos, que poderão ser 

extraídos do site: www.clubedecampodebrotas.com.br   

  

  

2.  - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

  

2.1 Poderão participar desta Licitação todos os associados do Clube que tenham 

adquirido e regularizado o título patrimonial há pelo menos 1 (um) ano da data 

da licitação, e que estejam em dia com suas mensalidades na data limite para 

entrega das propostas.  

  

2.1.1 A administração do Clube de Campo de Brotas fará assegurar-se da 

regularidade das condições exigidas no ítem 2.1 dos associados que se 

apresentarem como licitantes, através de consulta ao seu sistema 

informatizado.  

  

2.2 O participante não poderá ter antecedentes criminais apresentando comprovação 

através de certidões pelos órgãos competentes.  

  

http://www.clubedecampodebrotas.com.br/
http://www.clubedecampodebrotas.com.br/
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2.3 O participante não poderá ter seu nome no SPC ou SERASA no dia da abertura da 

sessão.  

  

2.4 Ter experiência com Bar/Lanchonete comprovada através de CNPJ ativo.  

  

   

3. DAS PROPOSTAS  

   

3.1. Os licitantes deverão apresentar envelope lacrado, tendo no frontispício os 

seguintes dizeres:  

  

AO CLUBE DE CAMPO DE BROTAS  

RUA FRANCISCO NUCCI FILHO, S/Nº - BROTAS / SP LICITAÇÃO 

Nº 01/2016.  

PROPOSTA DE PREÇOS  

  

3.2. As propostas, em envelope fechado, deverão ser impressas eletronicamente ou 

datilografadas, redigidas em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, devidamente assinadas e/ou rubricadas em todas as folhas pelo 

proponente e deverá conter os seguintes elementos:  

  

a) A proposta escrita do proponente deverá ser redigida em moeda corrente 

nacional, com casas decimais, e também por extenso.   

  

3.3. A oferta deve ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.  

  

3.4. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas 

condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros ou equívocos e 

omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira responsabilidade do 

proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para menos e conseqüente 

desclassificação, qualquer recurso, nem tampouco, em caso de erro para mais, 

eximir-se da exploração do espaço objeto da presente licitação, salvo se desistir 

expressamente da licitação na mesma sessão, o que deverá constar na ata.  

  

  

4. – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

  

4.1. Analisadas as propostas serão desclassificadas as que:  

  

a) Forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital;  

  

b) Apresentar preço total ou unitário menores do que os valores mínimos 

constantes deste edital;  

  

c) Apresentarem proposta alternativa.  
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4.2. Será proclamado o proponente que:  

4.2.1. Apresentar a proposta de maior lance ou oferta, cujo valor não poderá ser 

inferior a R$-1.400,00 mensais, definido no objeto deste edital e seus 

anexos;  

  

  

4.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será dado como vencedor o 

participante com maior experiência comprovada através do CNPJ.  

  

4.4. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor;  

  

4.5. Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas no objeto 

deste edital e seus anexos;   

  

4.6. O proponente vencedor terá prazo até o 3º dia útil anterior à data de início de 

vigência do contrato para apresentar documentação regular de pessoa jurídica, 

(cartão de CNPJ, cópia de contrato social ou declaração de empresário, e certidão 

da Junta Comercial) onde conste a sua pessoa como titular ou sócio administrador, 

não se admitindo a apresentação de empresa em nome de terceiros.  

  

4.7. A não apresentação da documentação constante do item 4.5 ensejará a adjudicação 

e homologação como vencedor da licitação ao licitante classificado em posição 

imediatamente posterior, que deverá observar as mesmas regras, e assim 

sucessivamente;  

  

  

5. – DAS OBRIGAÇÕES DO ARRENDATÁRIO   

  

5.1. Ser responsável pela exploração do Bar /Lanchonete do Clube de Campo de 

Brotas, obedecendo a toda legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e 

sanitária.  

  

5.2. Responsabilizar-se pela montagem da infraestrutura do Bar/Lanchonete, suas 

instalações e utensílios, necessários ao bom atendimento aos associados do 

Clube de Campo e frequentadores dos eventos sociais.  

  

5.3. Evitar o fornecimento de alimentos bebidas impróprias ou de qualidade inferior;  

  

5.4. Não efetuar sob qualquer motivo, a subarrendamento total ou parcial do imóvel, 

objeto do presente instrumento contratual;  

  

5.5. Fica vetado qualquer terceirização de fornecedor de alimentos ou bebidas sem a 

prévia consulta e aprovação da Diretoria Executiva;  
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5.6. Restituir o imóvel, ao término do prazo de vigência contratual ou determinado 

findo prematuramente, na forma como o recebeu, salvo os desgastes normais da 

ação do tempo e uso;  

  

5.7. Responsabilizar-se na forma da legislação vigente e cabível, quanto aos preços, 

qualidade e higiene dos produtos comercializados, assim como pela higienização 

das instalações, na forma exigida pela saúde pública.  

  

5.8. Cumprir fielmente as cláusulas contratuais, os horários estipulados e as normas 

gerais de funcionamento avençadas no contrato e no Regulamento Interno do 

Clube de Campo de Brotas;  

  

  

5.9. Utilizar e cuidar do imóvel sob arrendamento, bem como os bens móveis e 

decoração instalados no espaço sob sua responsabilidade, estritamente para as 

atividades contratadas, como se seu próprio fosse, responsabilizando pelos danos 

que porventura der causa;  

  

5.10. O Arrendatário terá o direito de complementar a estrutura mobiliária do            

Bar/Lanchonete do Clube de Campo, desde que aprovado expressamente pela 

Diretoria Executiva do Clube de Campo de Brotas.  

  

5.11. Cumprir com as demais imposições deste instrumento convocatório.  

  

  

6. – DAS OBRIGAÇÕES DO CLUBE DE CAMPO  

  

6.1. Garantir a exclusividade ao Arrendatário na comercialização de bebidas e 

alimentos dentro de suas dependências durante a vigência do contrato.  

  

6.2. Responsabilizar-se pela montagem do mobiliário e pela decoração dos eventos;  

  

6.3. Permitir ao Arrendatário livre acesso e informações em relação à área do imóvel 

objeto desta permissão de uso;  

  

6.4. Dar ao Arrendatário todas as condições necessárias para usufruir do imóvel, não 

lhe perturbando nem dificultando o uso;  

  

6.5. Responsabilizar-se pelo fornecimento de água potável necessária às atividades 

do Arrendatário;  

  

6.6. Fiscalizar e autorizar as atividades no local, garantindo a segurança das pessoas 

que circulam nas dependências do Clube de Campo.  
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7 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

  

7.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o Clube de Campo poderá aplicar as 

seguintes sanções:  

  

I. Advertência;  

  

II. Multa, nos moldes dos itens posteriores;  

  

7.2 Se o Arrendatário não explorar os serviços ou explorá-lo parcialmente, na forma 

deste edital, excetuado os casos de caso fortuito e força maior, ficará sujeito à 

multa diária de 0,1% do valor total do futuro contrato, por dia que ultrapasse o 

referido prazo, aplicável até o 30º (trigésimo) dia;  

  

7.3 A partir do 5º (quinto) dia, será considerada recusa formal, sendo o contrato 

rescindido de plano.  

  

7.4 Nenhuma sanção ou penalidade será aplicada sem a garantia de prazo prévio para 

exercício do contraditório e ampla defesa.  

  

  

8 – DO CONTRATO  

   

8.1 Será lavrado o Contrato entre o Clube de Campo de Brotas e a pessoa jurídica 

constante do item 4.5, da qual o licitante vencedor deve ser o titular ou sócio 

administrador, de acordo com a minuta de contrato, Anexo IV;  

  

8.2 Depois de homologada a presente licitação, o adjudicado será convocado para 

assinar o Contrato;  

  

8.3 O conteúdo do presente edital, dos anexos e especificações que o acompanham, 

bem como a proposta do licitante vencedor, integrará o contrato, 

independentemente de transcrição;  

  

8.4 O adjudicado perderá todos os direitos decorrentes dessa licitação, se não atender 

o chamado para a assinatura do Contrato e retirada/entrega dos instrumentos 

contratuais, sujeitando-se às penalidades previstas para os casos de 

inadimplência.  

  

  

  

9 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

9.1 É facultada ao pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  

  



CLUBE DE CAMPO DE BROTAS – GESTÃO 2016/2017  

    

  

Telefax: (14) 3653-1404 – www.clubedecampodebrotas.com.br  Rua 

Francisco Nucci Filho s/nº – CEP 17380-000 – Brotas –SP - Brasil  

9.2 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação;  

  

  

  

  

  

  

  

Brotas, 08 de abril de 2016.  

 
  

  

  

  

  

  

  

ANEXO I  

  

  

  

TERMO DE REFERÊNCIA  

  

  

OBJETO: O objeto do presente Termo de Referência é a seleção da melhor proposta para 

EXPLORAÇÃO, através de Arrendamento, do Bar / Lanchonete do Clube de Campo de 

Brotas.   

  

JUSTIFICATIVA: Para atender a demanda dos associados durante todo o ano e por 

ocasião da realização dos eventos sociais do Clube.  

  

  

ITEM  DESCRIÇAO  Lance ou Oferta 

mínima  

  

01  

Seleção da melhor proposta para EXPLORAÇÃO, 

através de Arrendamento, do Bar / Lanchonete do 

Clube de Campo de Brotas.  

  

R$ 1.400,00 

mensais  

Fernando Galhardo   

Diretor  Pre sidente   
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  TOTAL ANUAL.....................     R$  16.800,00  

  

  

ESPECIFICAÇÕES: A exploração do espaço em referência deverá guardar perfeita 

compatibilização com as especificações, quantidades e condições descritas no Edital.   

  

DEVERES DO Arrendatário: Além das obrigações descritas no EDITAL e 

CONTRATO, o contratado deverá oferecer o que segue:  

  

1) Oferecer aos clientes um cardápio variado, contendo no mínimo as seguintes opções, 

de acordo com o clima e estações do ano:  

  

a. Café e acompanhamentos;  

b. Chocolate quente;  

c. Água mineral;  

d. Sucos de frutas;  

e. Refrigerantes light, diet e normal e energéticos;  

f. Cervejas em garrafas e latas;  

g. Bebidas destiladas (vodka, rum, whisky, campari, etc)  

h. Drinks/coquetéis;  

i. Sanduíches;  

j. Salgados;  

k. Pratos montados;  

l. Saladas;  

m. Caldos;  

n. Porções;  

o. Sobremesas  

  

2) Oferecer um cardápio que contenha itens com preços acessíveis, respeitando o mínimo 

de:  

  

a. 02 tipos de pratos prontos;  

b. 01 tipo de caldo (opção para dias frios);  

c. 03 tipos de porções;  

d. Sanduíches;  

e. 03 tipos de salgados  

  

  

3) O Contratado poderá utilizar talheres, copos e outros utensílios descartáveis, mas 

deverá oferecer também ao sócio que solicitar, utensílios respeitando as seguintes 

características:  
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a) Talheres em inox;  

b) Louças de porcelanas ou vidro;  

c) Copos de vidro para refrigerante, whisky, dose, caipirinhas e etc.  

d) Taças de cristal ou vidro com pé alto para água e vinho;  

e) Guardanapos de tecido ou papel.  

f) Xícaras para café e chá;  

g) Outros utensílios de acordo com o cardápio;  

  

4) O Arrendatário deverá disponibilizar garçons quando houver eventos sociais realizados 

pelo Clube, para atendimento dos frequentadores nas mesas do Salão Social.  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO II  

  

  

PROPOSTA DE PREÇOS  

  

  

AO CLUBE DE CAMPO DE BROTAS Assunto: LICITAÇÃO CCB Nº 01/2016  

  

  

Prezados Senhores  

  

   

            Apresento proposta de preço para a exploração através de Arrendamento do Bar 

/ Lanchonete do Clube de Campo de Brotas, de acordo com o disposto no edital licitatório 

supra.   

  

             Declaro ter total conhecimento das condições da presente Licitação e a elas me 

submeto para todos os fins de direito.  
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Nome:                                                                                  RG:                   

            

Fone:                                    Celular:                              e-mail:     

  

  

  

ITEM  
QUA 

NT  
UND  

ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS  

PREÇO  

UNIT.  
 PREÇO  

TOTAL  

01  01  Serv.  

Seleção da melhor proposta para  

EXPLORAÇÃO,  através  de  

Arrendamento,  do  

Bar/Lanchonete  do  Clube  de  

Campo de Brotas, nos termos do  

Edital.  

      0.000,00   00.000,00  

    TOTAL     00.000,00  

  

  

 
  

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

                         Assinatura  

  

  

  

  

  

  

                  ANEXO III  

  

  

  

  

DECLARAÇÃO  

  

  

  

                     

Fulano(a) de Tal, (qualificação completa, com estado civil, nacionalidade, 

RG, CPF e endereço completo), declara satisfazer todas as condições 

constantes do edital 01/2016, sendo sócio patrimonial nº (xxxx) e estar 

estritamente em dia com suas mensalidades. Declara também, 
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expressamente, estar de pleno acordo com as condições do edital, 

submetendo-se às suas condições e subscrevendo-o.  
  
  
  
  
  

Local e data,  

_____________________________________  

(assinatura)  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO IV  

  

  

  

  

CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE 

INSTALAÇÕES DE BAR  
  

    Pelo presente instrumento particular de arrendamento de instalação de bar que 
entre si fazem, nesta e melhor forma de direito, de um lado o CLUBE DE  

CAMPO DE BROTAS, CNPJ nº. 46.776.465/0001-77, com sede nesta cidade de  
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Brotas, à Rua Francisco Nucci Filho, s/n, neste ato representado por seu atual presidente 

executivo, sr. Fernando Galhardo, CPF. nº. 714.658.048-20, brasileiro casado, com 

residência à Rua: Angelo Dalla Deá, n. 1.355, nesta cidade, e de outro e doravante 

denominada arrendatária a pessoa jurídica ..., CNPJ nº. 00.000.000/0000-00, neste ato 

representada por seu sócio proprietário, sr. ..., CPF. nº. 000.000.000-00, brasileiro, 

casado, com residência à ..., n. ..., nesta cidade, têm entre si ajustada a presente, consoante 

as seguintes cláusulas:  

  

  Cláusula 1ª - No interesse do fornecimento a seus associados, dependentes, convidados 

e visitantes, de gêneros alimentícios e bebidas inerentes ao comércio de bar, o Clube de 

Campo concede à arrendatária, a título precário, autorização para se utilizar das 

instalações destinadas a esse fim e de toda parte externa ao redor do espaço cedido, bem 

como dos equipamentos, móveis e utensílios ali existentes, ou seja, dois (2) balcões 

frigoríficos, ventiladores de teto, chaminé com exaustor, dois (2) caixas de atendimento 

com vidros blindex, mesas, cadeiras e bancos.  

  

  Cláusula 2ª - Pela utilização das instalações e equipamentos mencionados a arrendatária 

pagará ao Clube de Campo mensalmente, a importância de R$... (...), até o 10º (décimo) 

dia do mês subsequente ao vencido, diretamente na Secretaria da sede.  

  

  § 1º – O atraso  do  pagamento  previsto nesta cláusula  implicará cobrança de multa 

de 10% (dez por cento).  

  

§ 2º – O valor estabelecido no caput dessa cláusula será corrigido 

anualmente pelo IGPM ou outro índice oficial que o venha a substituir.  

  

  Cláusula 3ª - Os gastos com energia elétrica durante o tempo do arrendamento será de 

responsabilidade da arrendatária, apurado através de medidor próprio e pagamento 

diretamente à fornecedora do serviço.  

  

  Cláusula 4ª - O período de funcionamento do Bar deverá coincidir obrigatoriamente com 

o período de funcionamento do Clube, com tolerância de 30 minutos de atraso para seu 

início.  

  

Parágrafo Único – Poderá, contudo, encerrar o atendimento antes do 

horário, com a saída do último frequentador; em caso 

de eventos sociais e outras festividades, somente com 

seu término.  

  

  Cláusula 5ª - A responsabilidade pelo bom funcionamento interno do bar, bem como 

quanto a empregados, leis trabalhistas, seguros, acidentes, indenizações, pagamento a 

fornecedores e quaisquer tributos é exclusiva da arrendatária. Obriga-se esta, ainda, a 

utilizar artigos de excelente qualidade na preparação dos gêneros alimentícios, bem como 

zelar pela boa conservação e limpeza das dependências, dos equipamentos, moveis e 

utensílios colocados à sua disposição pelo Clube de Campo,   



CLUBE DE CAMPO DE BROTAS – GESTÃO 2016/2017  

    

  

Telefax: (14) 3653-1404 – www.clubedecampodebrotas.com.br  Rua 

Francisco Nucci Filho s/nº – CEP 17380-000 – Brotas –SP - Brasil  

  

  Cláusula 6ª - Obriga-se a arrendatária a informar, previamente, o nome de seus 

empregados que irão transitar pelas dependências do Clube de Campo, inclusive nos 

locais cedidos para a prestação do serviço, facultando-se ao Clube de Campo, a seu 

exclusivo critério, exigir a imediata substituição de qualquer desses empregados, como 

também, daqueles que já estejam prestando o mesmo serviço.  

  

  Cláusula 7ª - A arrendatária assume integral responsabilidade por todos os atos ou 

omissões que venham a praticar seus empregados na execução deste contrato.  

  

  Cláusula 8ª - A arrendatária se obriga a prestar serviços de atendimento aos associados, 

dependentes, convidados e visitantes, em todas as dependências do Clube de Campo, 

mediante solicitação através do sistema de interfone.  

  

  Cláusula 9ª - A arrendatária não poderá promover nenhuma espécie de evento por conta 

própria, sem expressa anuência da Diretoria Executiva do Clube de Campo.  

   Cláusula 10ª - A arrendatária terá exclusividade no comércio de bebidas e comidas nas 

dependências do bar do Clube de Campo durante o tempo de cessão, sendo que os preços 

operados não poderão ser superiores à média daqueles operados pelos seguintes 

estabelecimentos congêneres da cidade: Bar do Camilo, Paulistano e Cachoeiras. Esta 

regra se aplica mesmo quando se trate de temporada de férias, Carnaval ou outros 

acontecimentos sociais de relevância.  

  

  Cláusula 11ª - A arrendatária poderá promover jantares dançantes e outras festividades, 

mediante anuência prévia e expressa da Diretoria Executiva do Clube de Campo, sem 

cobrança de ingressos para os sócios e dependentes, pagando os mesmos apenas o que 

consumirem.  

  

Parágrafo Único – Quando tais promoções ou festividades forem 

realizadas no Salão Social, na churrasqueira ou nos 

quiosques, ficarão sujeitas ao recolhimento das 

taxas respectivas.  

  

  Cláusula 12ª - A arrendatária não poderá fazer uso de forno ou fogão, devendo utilizar-

se somente de equipamentos à gás ou elétricos.  

  

  Cláusula 13ª - A arrendatária se obriga a manter nos eventos sociais, mínimo de três (3) 

garçons no Salão Social, e atendentes nas dependências do bar, todos devidamente 

trajados e orientados para o atendimento aos associados, dependentes, convidados ou 

visitantes, com observância das mais rígidas normas de higiene pessoal.  

  

     Cláusula 14ª - Os equipamentos, móveis e utensílios relacionados na  

Cláusula 1ª ora recebidos pela arrendatária, a título de empréstimo, são de sua integral 

responsabilidade, obrigando-se a efetuar a imediata reposição ou o conserto do material 

fornecido, no caso de falta ou dano em razão de desídia ou uso inadequado.  
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Parágrafo Único – A arrendatária se obriga a devolver todo o material 

colocado à sua disposição, em perfeitas condições de  

conservação e funcionamento, quando da cessação do 

arrendamento.  

  

     Cláusula 15ª - O Clube de Campo poderá, na forma que julgar  

conveniente, exercer ampla fiscalização para o fiel cumprimento das condições aqui 

estipuladas, obrigando-se, ainda, a arrendatária a comprovar, sempre que solicitada, o 

cumprimento de todas as obrigações, notadamente as referidas na Cláusula 5ª.  

  

  Cláusula 16ª - O prazo de validade deste contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, a partir 

da assinatura do presente.  

  

  Cláusula 17ª - Desejando a arrendatária o encerramento do fornecimento a que se refere 

o presente contrato antes de seu vencimento, deverá fazê-lo mediante comunicação 

expressa, com antecedência mínima de trinta (30) dias, sob pena de multa penal de 50% 

(cinquenta por cento) do valor total do contrato.  

  

  Cláusula 18ª - A infração de qualquer ajuste do presente por parte da arrendatária, 

facultará ao Clube de Campo a imediata rescisão do contrato, sem que o infrator faça jus 

a qualquer indenização, ficando, ainda, sujeito a ressarcir os prejuízos a que tiver dado 

causa.  

  

  Cláusula 19ª - As partes elegem o foro da comarca de Brotas para dirimir as questões 

oriundas do presente contrato.  

  

  E pôr estarem consentes, assinam as partes o presente instrumento, em duas (2) vias e 

três (3) laudas de igual teor e forma, servindo como testemunhas Fulano, (qualificação), 

e Ciclano, (qualificação).  

  

           Brotas, ....  

  

  

  

Clube de Campo de Brotas Fernando Galhardo – Diretor Presidente  

  

  

  

<Nome do Arrendatário> Arrendatário  

  

  

TESTEMUNHAS:  

  

 1)___________________________   CPF. ____________________  
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 2) __________________________   CPF. ____________________  


