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Edital de Seleção - AGC-001/2021. – Alphaville Graciosa Clube 

ESCOPO: SETOR DE ALIMENTAÇÃO 

Tipo de documento: EDITAL PARA CONVITE E SELEÇÃO 
 

1.) OBJETO 
O presente EDITAL – MODALIDADE CONVITE visa à contratação, em regime de Economato, da exploração do 
Setor Completo de Alimentação, incluindo Restaurantes Alpha e Beta, Lanchonete da Piscina, Sushi Lounge ou 
Bar Inglês, e a realização de Eventos, mediante aprovação de cardápios, preços e demais deliberações 
previamente junto o Comitê Executivo para seleção de empresa de alimentação após pesquisa de satisfação 
realizada com associados, incluindo, se necessários, projetos de atendimento exclusivo ao associado nos 
respectivos espaços e outros agregados, bem como seus horários, dias da semana, e outros critérios adotados a 
serem executados nas dependências do Alphaville Graciosa Clube, em Pinhais – PR.  
 
2.) CONVITE 
2.1) EVENTOS - Para a presente seleção, na modalidade convite estão previstos os seguintes eventos: 
a) 15/03/2021 - Distribuição do material para Convite; 
b) 15/03/2021 à 25/03/2021 – visita aos locais que serão cedidos; 
c) 31/03/2021 - Apresentação das propostas, sendo envelope lacrado contendo preços, documentação, projeto e 

critérios (ANEXO 1 e ANEXO 2), sendo a entrega deste, até as 15:00 do mesmo dia; 
d) 31/03/2021 – Abertura dos envelopes, às 15:30h. 
e) Até 5 dias úteis – Data prevista para julgamento e divulgação dos resultados.  
f) Até 7 dias úteis após divulgação– Encaminhamento para jurídico, ajustes finais, assinatura do contrato e 

previsão de início das atividades. 
 
         
2.2) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
Serão fornecidos pelo Alphaville Graciosa Clube para as empresas proponentes o Edital de Convite para 
contratação em regime de Economato da exploração do Setor Completo de Alimentação, incluindo Restaurantes 
Alpha e Beta, Lanchonete, Lounge, Espaço Sushi, Bar Inglês, Eventos; com a descrição dos critérios de avaliação 
para seleção com a respectiva descrição técnica e processos envolvidos. 
 
O AGC concederá 06 (seis) meses de carência ao participante vencedor do certame em troca de consultoria 
gratuita, especializada e técnica para ajustes de infraestrutura e pequenas reformas nos ambientes para melhor 
atendimento ao associado. 
 
Todas as informações adicionais ou questionamentos deverão ser encaminhados para FABIO FUMAGALI - 
via e-mail, para o seguinte endereço:  gerente.adm@clubealphaville.com.br  

 
3.) VISITA AO LOCAL 
Os PROPONENTES poderão visitar o local, se entenderem necessário, apresentando pedido de visita para 
protocolo no próprio Clube. As visitas poderão ser agendadas com Sr. Fabio Fumagali pelo telefone (41) 3551-
1389 até dia 25/03/2021. As visitas serão facultativas, caso não seja necessária, o licitante deverá fornecer uma 
Declaração de Conhecimento de Causa. 
 
4.) PROPOSTAS 
As propostas contendo informações técnicas, comerciais e a planilha de preços, deverão ser apresentadas 
conjuntamente. A elaboração das propostas deverá ser feita com base nos elementos fornecidos através deste 
edital, bem como, da visita técnica.  
 
PROPOSTAS QUE NÃO ATENDEREM AS SOLICITAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL, PODERÃO NÃO SER 
CONSIDERADAS, A CRITÉRIO DA DIRETORIA RESPONSÁVEL. 
 
4.1) APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS 
4.1.1) As participantes deverão apresentar documentos de habilitação técnica e proposta comercial na forma 
estabelecida nos anexos. 
 
INVÓLUCRO 1 
NOME DA EMPRESA 
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MODALIDADE CONVITE – AGC Nº. 001/2021. 
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.1.2) Quando da abertura dos envelopes, toda documentação será vistada pelos membros do Comitê Executivo 
presentes, bem como pelos proponentes presentes. 

 
ANEXO 1 

 

 

CONDIÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL  
 
1 As Propostas deverão ser apresentadas em 1 (uma) única via, legível, datada, com carimbo da empresa, 

assinada, rubricada em todas as folhas, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo: 
2 Preço total ofertado mensalmente a título de concessão ao clube OU preço por preço por espaço de 

cessão ofertado mensalmente ao clube OU ambas propostas;  
3 Cardápios sugeridos bem como seus respectivos preços por cada espaço de cessão. Observado que para 

esse Edital e modelo de contratação, a empresa vencedora deverá sempre condicionar e aprovar o 
cardápio e os valores junto ao Comitê Executivo, observadas as especificações básicas e demais 
condições previstas neste edital e seus anexos. Para equiparação de propostas serão considerados os 
itens que sejam iguais. 

4 Deverão ser apresentadas, juntamente com a proposta: a especificação de cada espaço ou ambiente 
proposto, horários, dias da semana, apresentação da ideia para cada espaço de cessão (podendo incluir 
imagens de referência e/ou projetos), com as devidas opções caso existem, bem como outros documentos 
necessários à completa especificação da proposta. 

5 Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos ou distrações na apresentação das 
propostas de preços, como justificativas de solicitação de quaisquer acréscimos ou solicitações 
de reembolsos, ressarcimentos e indenizações de qualquer natureza; 

6 Decorridos 60 (Sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para contratação, ficam 
os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 

As propostas deverão ser entregues impreterivelmente em envelope lacrado até as 15 horas do dia 31/03/2021 
(Trinta e um de março de 2021), diretamente no Alphaville Graciosa Clube, aos cuidados do Comitê Executivo 
que conduzirá processo; sito à: Av. Thomas Edison de Andrade Vieira, 825. - Alphaville – Pinhais – PR. 
 

ANEXO 2 
 

 
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO 
 
1 Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, cópia simples quando disponíveis 

para conferência via internet ou cópia autenticada por qualquer processo, publicação em órgão de 
imprensa oficial ou por cópias não autenticadas, desde que sejam apresentados os originais ao Comitê 
Executivo, devendo estar dentro do prazo de validade, legíveis e isentos de emendas ou rasura.  

 
2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de 
seus administradores; 

2.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

 
3 HABILITAÇÃO FISCAL 
3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 
3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede do participante, pertinente ao seu ramo de atividade. 
3.3 Prova de quitação de tributos com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, da localidade onde for 

sediada a empresa, inclusive com exibição de certidão negativa de Dívida Ativa da União Federal. 
3.4 Certidão de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

expedida pela Caixa Econômica Federal. 
3.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do prazo de validade, conforme Lei nº 12.440/2001 

(CNDT) 
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4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA 
4.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de emissão, no máximo, de 90 
(noventa) dias consecutivos anteriores à data de abertura da presente licitação. 

 
5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
5.1 Indicação expressa do(s) responsável (eis) técnico (s) que responderá(ão) pelos serviços caracterizados 

nas especificações, respeitados as respectivas atribuições legais. 
5.2 Apresentação de serviços ou atestado de capacidade técnica(s) em nome do(s) responsável(eis) 

técnico(s) indicado(s) ou da empresa ou grupo de empresas da participante, emitido(s) por empresas 
públicas ou privadas, que comprove a realização de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta 
seleção. 
 

6. Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição 
de trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
 

 
5.) CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL 
A empresa contratada pagará, em razão da utilização dos espaços cedidos, uma contraprestação mensal, que 
será composta por um valor fixo mínimo ou um valor variável, ou ambos, conforme proposta vencedora e/ou 
negociação em contrato. 
 
O valor variável incidirá sobre o faturamento bruto mensal das atividades exercidas pela empresa, e será pago 
apenas nos meses em que o valor percentual for superior ao valor fixo, correspondendo a diferença entre aquele e 
este. 
 
6.) MULTA  
6.1 Departamento Jurídico apresentará no contrato multas por não cumprimento as cláusulas contratuais.  
 
7.) DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
I- Deverá ser exigida uma garantia contratual (no ato da assinatura da proposta vencedora do certame), no 

valor de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, em uma das formas previstas em lei (seguro 
garantia, fiança bancária ou em espécie, por meio de retenção/acréscimo mensal do valor do pagamento). 
 

8.) DO PREÇO MÁXIMO OU DE REFERÊNCIA 
 
• Admite-se ao objeto do edital, o valor apresentado por cada participante, comprovado em suas planilhas 

de custos.  
 

9.) DA PARTICIPAÇÃO DOS CONVIDADOS 
• Caso haja participação de um único convidado, ficará a cargo do Comitê Executivo, a avaliação e 

aprovação da proposta vencedora, mesmo atendendo todas as condições estabelecidas no processo de 
concorrência. 
 

• Serão qualificadas as empresas em ordem sucessiva, pela avaliação feita pelo Comitê Executivo, no 
caso das apresentações relacionadas. Com as respectivas avaliações, o Comitê Executivo levará para 
ratificação ou não em reunião extraordinária, do participante selecionado.  

 
• Serão critérios de avaliação: 

 
1) Opções de Restaurantes (ou afins*) para cada espaço de cessão ofertado; 

2) Cardápio (Comida e Bebida: Qualidade, Variedade e Preços) oferecidos aos Associados 

(Adultos, Juvenis e Kids) de cada Restaurante (ou afins*), bem como a sazonalidade de 

alterações dos mesmos. Para equiparação de propostas serão considerados os itens que 

sejam considerados iguais; 

3) Opções de Café da Manhã aos Associados, e Opções de Comida Fitness e agregados 

(vegana, low carb, antialérgica entre outras); 
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4) Qualificação Técnica e referenciada do trabalho no mercado, expertise ou know-how no Setor 

Alimentício; Hotéis, Resorts ou Clubes Sociais; 

5) Proposta de Limpeza, Manutenção e Conservação dos espaços de cessão bem como os 

utensílios e móveis de propriedade do Clube; 

6) Formas e meios de pagamento aceitos para maior comodidade dos Associados; 

7) Preços e pratos econômicos e/ou pratos executivos durante a semana, além de promoções 

por dia da semana; 

8) Idades atingidas nos diversos espaços de cessão; (Adultos, Juvenil e Kids) 

9) Eventos de Alimentação ofertados por dias da semana e qual periodicidade (exemplo: Dia do 

Carneiro, Dia do rodízio de pizza, Dia do Hamburguer, Temporada de Sopas, entre outros) 

10) Eventos Sociais Variados, Jantares especiais, datas comemorativas (Happy Hours, Jantares 

Temáticos, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Mães, entre outros...) promovidos em conjunto 

pela CESSIONÁRIA e pela Diretoria Social, sempre com autorização prévia da Diretoria Social 

e Comitê Executivo; 

11) Proposta para Eventos Particulares ou Corporativos (com valores propostos, bem como “Luva” 

em caso de contratação de Buffet independente e externo) 

12) Cobrança ou não de “Rolha” nos espaços de cessão, e quais valores; 

13) Proposta de Desconto para Colaboradores do AGC, bem como nas marmitas oferecidas; 

14) Forma de Atendimento, avaliação da satisfação geral e periodicidade junto a equipe e aos 

Associados; 

15) Grade Horária de atendimento; 

16) Dias da semana ofertados; 

17) Valor proposto ao clube a título de Cessão, seja fixo ou variável ou ambos (contrapartida 

recebida pelo AGC); 

18) Uniformes padronizados e autorizados previamente pelo AGC (Diretoria Social e Comitê 

Executivo);  

19) Previsão de investimentos nos espaços de cessão; bem como soluções para espaços ociosos; 

20) Serviço de Delivery prioritário para o Residencial Alphaville; 

21) Métodos de diferenciação ou opções de cobrança para menores, mulheres, bem como opções 

(preço livre/preço por KG). 

 
 Pinhais, 15 de Março de 2021. 

 
• Entende-se por Restaurante (e afins): Restaurante, Lanchonete, Bar, Lounge, ou outra 

denominação utilizada que remeta ao setor de alimentação para cada espaço de cessão ou 
ambiente correlato. 

 
• Encerrando-se as apresentações e propostas, abre-se o prazo máximo de 5 dias úteis para o Comitê 

Executivo avaliar a documentação, realizar visitas e demais deliberações necessárias e assim finalizar o 
julgamento, indicando a empresa vencedora.  

 
 

Comitê Executivo 
ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE 

 
OBS: Todas as informações adicionais ou questionamentos deverão ser encaminhados para FABIO FUMAGALI - 
via e-mail, para o seguinte endereço:  gerente.adm@clubealphaville.com.br  
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