EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2021 – MON CAFÉ
A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MON – MUSEU OSCAR NIEMEYER, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ/MF n.º 05.695.855/0001-06, organização social da cultura
gestora do Museu Oscar Niemeyer, doravante denominada apenas AAMON, com fundamento
no seu Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e nas disposições contidas no
Contrato de Gestão 001/2018, firmado com a Secretaria de Estado da Comunicação Social e
da Cultura do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados que realiza
processo de CHAMAMENTO PÚBLICO, na modalidade “melhor técnica e maior oferta”, para
seleção de proposta para operação de área destinada a serviços de alimentação e
cafeteria no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, Paraná.
As propostas deverão ser entregues conforme instruções constantes no presente Edital e
seus anexos até o dia 30 de abril de 2021.
1. OBJETO:
1.1 O objeto do presente edital é a seleção de melhor proposta para implantação,
administração e operação comercial de espaço destinado a serviços de alimentação e
cafeteria (MON Café), de aproximadamente 221,91 m², localizado no Museu Oscar Niemeyer
(MON), na Rua Marechal Hermes, n.º 999, Curitiba, Paraná.
1.2 O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio do Estado do Paraná, inaugurado em 22
de novembro de 2002, e hoje é considerado um dos maiores e mais ativos museus da América
Latina, recebendo mais de 360 mil visitantes anualmente. A gestão do museu é realizada na
forma prevista na Lei Complementar Estadual n.º 140/2011 pela AAMON, pessoa jurídica sem
fins lucrativos de direito privado, qualificada como Organização Social da Cultura pelo Decreto
Estadual n.º 8287 de 22 de Maio de 2013.
1.3 O restaurante/café deverá atender os frequentadores do MON e público em geral no
mínimo durante o horário das 10h00 às 19h00, de terça a domingo, sendo que as propostas
poderão prever atendimento regular até o período compreendido entre as 09h00 às 20h00min.
1.4 Integram este Edital, de maneira indissociável:
a) Ato Convocatório
b) Anexo I – Termo de referência
b.1) Adendo I - Regulamento básico do Café;
b.2) Adendo II – Plantas do espaço;
b.3) Adendo III – Inventário de Bens Móveis;
b.4) Adendo IV – Moodboard de referências;
c) Anexo II – Modelo da Proposta Comercial
d) Anexo III – Modelo do Atestado de Visita Técnica
e) Anexo IV - Minuta do Contrato de Subpermissão de Uso
1.5 A AAMON possui autorização expressa da Secretaria de Estado da Comunicação Social
e da Cultura do Paraná para a exploração comercial do restaurante/café do Museu Oscar
Niemeyer, inclusive com possibilidade de terceirização dos serviços, conforme item 4.4.2 do
Termo de Referência do Edital 001/2018, parte integrante do contrato de gestão n.º 001/2018.
1.6 O contrato privado de subpermissão de uso objeto do presente Edital terá vigência até 21
de junho de 2022, com expectativa de prorrogação inicial pelo prazo adicional de 01 (um)
ano, caso seja renovado o Contrato de Gestão n.º 001/2018, firmado entre a Secretaria de
Estado da Comunicação Social e da Cultura e a AAMON.
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1.7 Além da previsão contida no item 1.5, o prazo do contrato poderá ser posteriormente
prorrogado, desde que haja concordância de ambas as partes e interesse da administração
da AAMON.
1.8 O descumprimento de obrigações por parte da Subpermissionária e/ou a não prorrogação
ou renovação do Contrato de Gestão nº 001/2018 configurarão condições impeditivas para a
renovação do contrato objeto do presente edital, não ocasionando direito a ressarcimento ou
indenização de qualquer natureza.
1.9 Os Proponentes deverão apresentar proposta comercial e estudo preliminar para
ocupação do espaço objeto do presente Edital, incluindo layout e projeto arquitetônico básico,
na forma prevista no item 6.
1.10 Os custos e encargos relacionados às obras de adequação do espaço e mobiliário
correrão por conta exclusiva do Proponente, que deverá obter autorização expressa da
AAMON e demais órgãos competentes antes de promover qualquer alteração no espaço.
1.11 Quaisquer melhorias e adequações de espaço que venham a ser realizadas ficarão
incorporadas ao imóvel do Museu Oscar Niemeyer, sem que isto gere direito a ressarcimento
ou qualquer indenização à Subpermissionária.
1.12 Fica instituída comissão de avaliação e monitoramento com a finalidade de orientar a
Diretoria Executiva na condução do presente processo, atribuindo as notas classificatórias
dos participantes e recebendo eventuais impugnações e recursos relacionados ao edital,
composta por: Cristine Pieske, Gestão Museológica; Jaderson Alves, Relações Institucionais,
Katharina Beletti, Eventos, Luiz Geraldo S. S. Marques, Coordenação de Infraestrutura,Nilton
Ceschin, Coordenação Administrativa e Financeira. Os participantes da comissão serão
voluntários e não serão remunerados de qualquer forma. Na ausência de qualquer integrante,
será indicado outro membro pela Diretoria Executiva da AAMON.
1.13 Pedidos de esclarecimento sobre o conteúdo deste Edital deverão ser dirigidos à
comissão de avaliação e monitoramento, através do e-mail faleconosco@mon.org.br
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Somente poderão participar do presente Edital empresas regularmente estabelecidas no
país, que possuam finalidade e ramo de atuação principal ligado a serviços de alimentação.
2.2 Não poderão participar do presente Edital empresas que tenham sido consideradas
inidôneas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional ou de economia mista.
2.3 Ao participar deste Edital, o Proponente aceita integralmente as condições aqui
estabelecidas, devendo ainda observar todos os regulamentos, normas administrativas e
técnicas e a legislação aplicável.
2.4 Os Proponentes não poderão invocar qualquer desconhecimento das condições aqui
estabelecidas, concordando que:
a) Receberam todos os elementos técnicos e informações suficientes para a
elaboração da proposta;
b) A proposta engloba todos os encargos, investimentos, materiais, mão de obra,
serviços, taxas, impostos e demais obrigações necessárias à plena e total execução
do objeto do edital;
c) Assumem integralmente as responsabilidades trabalhistas relativas ao atendimento
das contribuições sociais e previdenciárias pertinentes.
2.5 Os interessados em participar do presente Edital deverão realizar visita técnica no imóvel,
que deverá ser agendada através do e-mail eventos@mon.org.br até a data limite de 26 de
abril de 2021. Todos os custos associados com a visita ao local serão arcados integralmente
pelo próprio Proponente.
2.6 No momento da realização da visita técnica, o responsável da Proponente deverá
apresentar documento de identificação com foto e comprovação de seu vínculo profissional.
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2.7 Ao término da visita, será entregue ao Proponente pelo representante da AAMON o
respectivo Atestado de Visita Técnica (ANEXO IV), que deverá ser obrigatoriamente anexado
ao envelope referente à DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, na forma prevista no item
5.
2.8 Não poderão participar do presente Edital empresas que possuam em seu quadro social
dirigentes, administradores, controladores ou membros do Conselho da AAMON, agentes
políticos, representantes do Ministério Público, bem como dirigente de órgão ou entidade da
administração pública de qualquer esfera governamental vinculada ao Contrato de Gestão da
respectiva contratação, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; ou servidor público do Estado do Paraná,
Secretaria Especial da Cultura do Governo do Federal ou de suas entidades vinculadas, bem
como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.
3. DA VIGÊNCIA E GARANTIA DO CONTRATO
3.1 Para todos os fins e efeitos legais, o contrato de subpermissão a ser firmado entre as
partes vigorará até o dia 21 de junho de 2022, independentemente da respectiva data de
assinatura.
3.2 O prazo do contrato poderá ser prorrogado ou suspenso, desde que haja concordância de
ambas as partes, sempre que houver interesse da administração, motivação, força maior, fato
do príncipe ou atraso injustificado nos pagamentos.
3.3 A Subpermissionária será exclusivamente responsável pelo integral e perfeito
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ou responsabilidade subsidiária
para a AAMON.
3.4 Sob pena de rescisão contratual, a Subpermissionária deverá apresentar à AAMON, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data de assinatura do contrato, comprovante
de prestação de garantia correspondente ao valor de duas vezes a remuneração mensal
prevista na alínea ‘b’ do item 6.1, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida
pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1 As propostas e os documentos necessários à habilitação deverão ser entregues e
protocolados no gabinete da presidência do Museu Oscar Niemeyer (MON), na Rua Marechal
Hermes, n.º 999, Curitiba, Paraná, em dois envelopes opacos, lacrados e rubricados no fecho
(Envelope 1 – Documentos para habilitação e Envelope 2 – Proposta de Preço e Projeto
Básico), até o dia 30 de abril de 2021, em horário comercial, das 9h00min às 18h00min,
identificados da seguinte forma:
À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MON – MUSEU OSCAR NIEMEYER
EDITAL 001/2021 – MON CAFÉ
ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
Razão social da empresa licitante
CNPJ da empresa licitante
e
À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MON – MUSEU OSCAR NIEMEYER
EDITAL 001/2021 – MON CAFÉ
ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇO E PROJETO BÁSICO
Razão social da empresa licitante
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CNPJ da empresa licitante
4.2 Não serão aceitas propostas enviadas por e-mail, correios ou outro formato que não a
entrega presencial no local e horários indicados.
4.3. A documentação deverá ser entregue encadernada, com páginas numeradas
identificadas com:
a) Timbre e CNPJ da empresa;
b) Endereço, telefone, e-mail e representante responsável;
5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 1)
5.1 A HABILITAÇÃO JURÍDICA é vinculada a apresentação de:
a) Ato constitutivo (Estatuto ou Contrato Social) em vigor, acompanhado de prova dos
administradores em exercício, devidamente registrados na Junta Comercial
Competente;
5.2 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Atestado de visita técnica (ANEXO IV), constando expressamente que não há
qualquer ressalva quanto ao estado do imóvel ou sua localização;
b) Comprovação de funcionamento e desenvolvimento de atividades relacionados ao
objeto do Edital pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos;
c) Comprovação de que o profissional responsável técnico pela execução dos serviços
de adequação integra o quadro permanente da Proponente, através da apresentação
do registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa ou contrato de
prestação de serviços. Para dirigente ou sócio tal comprovação poderá ser feita
através da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.
5.3 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação ﬁnanceira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
5.4 A REGULARIDADE FISCAL será comprovada mediante a apresentação de:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
b) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, do domicílio ou sede do concorrente,
ou outra equivalente, na forma da lei, expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria – Geral da Fazenda Nacional;
c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais, do domicílio ou sede do concorrente, ou
outra equivalente, na forma da lei, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, da
sede do concorrente;
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d) Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicílio ou sede do concorrente, ou
outra equivalente, na forma da lei expedida pela Prefeitura Municipal da sede ou
domicílio do concorrente;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) atualizada;
f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica
Federal, devidamente atualizado.
g) Certidão negativa de falência e recuperação judicial.
5.5 A CAPACIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA será demonstrada através de declaração
assinada em conjunto com contador habilitado, devendo a Proponente demonstrar que dispõe
de um índice de Liquidez Geral (ILG) E índice de Liquidez Corrente (ILC) maiores que “1” (um
inteiro) e grau de endividamento igual ou superior a 50%, calculados de acordo com as
fórmulas abaixo:
Índice de Liquidez Geral (ILG) = (AC + RLP) / (PC + ELP)
Índice de Liquidez Corrente (ILC) = (AC/PC)
Grau de Endividamento (GRG) = (PC + ELP) / AT
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
RLP: Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total
5.6 Os documentos só poderão ser apresentados em via original ou por qualquer processo
que assegure a autenticação, na forma prevista na legislação aplicável.
5.7 Serão desclassificados os Proponentes que deixarem de cumprir os requisitos de
habilitação previstos no Edital.
6. PROPOSTA DE PREÇO E PROJETO BÁSICO (ENVELOPE N.º 2)
6.1 O Envelope nº 2 deverá conter a Proposta Comercial e Projeto Básico com validade
mínima de 60 (sessenta) dias, contendo as seguintes informações:
a) Nome, qualificação e assinatura do representante legal da empresa, com rubrica
em todas as folhas;
b) Proposta de Preço conforme modelo em Anexo III, contemplando parcela fixa
mensal mínima de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser paga para a AAMON a título
de locação até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato. Para a elaboração
da proposta, deverão ser considerados todos os custos e encargos, sendo
disponibilizados pela AAMON apenas os serviços de energia elétrica e água, até
consumo limite a ser fixado em contrato;
c) Proposta de Investimento;
d) Proposta do número de funcionários, forma de contratação, benefícios oferecidos e
qualificações;
e) Descritivo do Plano de Negócios, com análise de viabilidade econômico financeira;
f) Proposta de política de descontos para funcionários da AAMON;
g) Breve relatório demonstrando a experiência do(s) Sócio(s) na Administração e
Operação de outros empreendimentos com características correlatas;
h) Projeto básico de implantação, abrangendo:
h.1) Projeto Básico da cafeteria/restaurante, com layout, mobiliário e
equipamentos;
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h.2) Proposta de Cardápio a ser disponibilizado digitalmente, que priorize
insumos locais e atenda também o público infantil, diabéticos, celíacos,
intolerantes à lactose, vegetarianos e veganos;
h.3) Plano sucinto de divulgação/marketing, incluindo plano de comunicação
visual referente ao protocolo COVID;
h.4) Proposta de realização de eventos privados em horário que ultrapassar ou
anteceder o horário de funcionamento regular do MON Café, respeitado o limite
de horário entre 7h00 e 23h00 e o pagamento de taxa de utilização mínima de
R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da AAMON por evento.
6.2 Para a elaboração da proposta, deverão ser considerados todos os custos para
implantação e gestão, inclusive os encargos de cartório e impostos, obras, entre outros.
6.3 Não será admitida a oferta de valores calculados com base nas propostas dos demais
participantes.
7. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
7.1 Após a fase de habilitação, as propostas técnicas que apresentarem todos os documentos
previstos no item 5 serão avaliadas segundo critérios de preço e técnica, sendo que as
propostas de execução serão avaliadas pela Comissão de Avaliação e Monitoramento,
conforme os seguintes critérios:
Critério
Pontuação
a) Adequação do projeto com a identidade e valores do MON;
20
b) Adequação do mobiliário, uniformes, equipamentos e projeto 10
arquitetônico;
c) Sustentabilidade ambiental;

10

d) Acessibilidade;

10

e) Adequação da composição da equipe em termos número de
funcionários, forma de contratação, benefícios oferecidos e qualificações;
f) Experiência na administração e operação de outros empreendimentos
com características correlatas;
g) Investimento e descritivo do plano de negócios com análise de
viabilidade econômico financeira;
h) Proposta de cardápio, incluindo qualidade, utilização de insumos locais,
diversidade e preço;
i) Proposta de descontos para colaboradores da AAMON;

10

j) Investimento em divulgação e marketing;
Total

5
100

10
10
10
5

7.2 A Classificação Final (CF) será obtida através da fórmula abaixo, utilizando-se 2 (duas)
casas decimais e desprezando-se a fração remanescente: CF = (PT x 6) + (IP x 4).
7.3 A Pontuação Técnica (PT) será obtida pela somatória da pontuação atribuída pela
comissão de avaliação e monitoramento, conforme critérios especificados no item 7.1.
7.4 o Índice de Preço (IP) será obtido pela divisão do Valor Mensal Fixo (VMF) da proposta
em exame pelo Maior Valor Mensal Fixo (MVMF) dentre todas as propostas habilitadas.
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7.5 A avaliação, o julgamento e a classificação das propostas e notas atribuídas pela comissão
de avaliação e monitoramento são atos exclusivos da AAMON, que reserva-se o direito de
rejeitar as propostas que não atendam às exigências deste Edital.
7.6 Concluída a avaliação das propostas e demais quesitos, será elaborado relatório contendo
a classificação das propostas, o qual será submetido à apreciação do Diretor Administrativo
Financeiro e da Diretora Presidente, sendo o resultado comunicado a todos os Proponentes
e publicado na página do Museu Oscar Niemeyer na internet.
8. IMPUGNAÇÃO E RECURSOS
8.1 A impugnação do Edital poderá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data
de sua publicação.
8.2 Aos participantes é assegurado o direito de interposição de recurso contra decisões da
comissão de avaliação e monitoramento, no prazo de 2 (dois) dias contados da data da
comunicação do resultado da seleção.
8.3 Impugnações e recursos serão julgados pela Diretoria Executiva da AAMON, em caráter
definitivo.
8.4 Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora de prazo,
subscrito por representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo para
responder pelo Proponente.
9. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
9.1 A Subpermissionária poderá se utilizar da estrutura e mobiliário já existente no espaço
(Adendo III do Anexo II), responsabilizando-se exclusivamente pela conservação dos bens de
propriedade da AAMON, que deverão ser devolvidos ao final do contrato nas mesmas
condições em que foram cedidos.
9.2 Qualquer alteração do espaço, mobiliário, comunicação visual e cardápio deverá ser
aprovada previamente pela administração da AAMON, que exercerá a necessária
fiscalização, inclusive podendo solicitar alterações nos produtos e serviços que serão
oferecidos.
9.3 A administração da AAMON poderá solicitar o funcionamento do restaurante / café em
caráter excepcional, durante eventos noturnos e horário estendido de funcionamento do
museu. A data e horário serão informados pela administração da AAMON, com antecedência
mínima de 04 (quatro) dias.
9.4 Os encargos ﬁnanceiros, trabalhistas, fiscais, previdenciários e de qualquer natureza
decorrentes da Subpermissão e das obras e serviços necessários à realização de eventuais
adaptações do espaço correrão por conta exclusiva da Subpermissionária, com exceção dos
serviços de energia elétrica e água, que serão disponibilizados pela AAMON até consumo
limite a ser fixado em contrato;
9.5 O valor fixo do pagamento mensal será reajustado anualmente conforme índice IGPM/FGV, e na ausência deste, outro índice oficial determinado pelo Governo Federal.
9.6 Em caso de atraso no pagamento, o valor da contrapartida deverá ser reajustado
monetariamente, com base no IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, até o dia do
efetivo pagamento, acrescido de 1% (um por cento) ao mês a título de juros moratórios e de
multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor principal corrigido.
9.7 A AAMON poderá estabelecer por ato próprio e unilateral a rescisão administrativa do
Contrato de Subpermissão Onerosa de Uso, independentemente de qualquer interpelação ou
notificação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos de justa causa:
a) Dissolução, falência ou concordata da Subpermissionária;
b) Utilização diversa do espaço daquela estipulada neste edital e em desconformidade
com as normas a que se sujeita o estabelecimento;
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c) Atraso no pagamento superior a 2 (dois) meses;
d) Caso a Subpermissionária não realize os serviços e obras de adequação de acordo
com os projetos e cronograma de trabalho aprovados no momento da assinatura do
contrato;
e) Quando, por qualquer razão, não for respeitado algum item deste Ato Convocatório,
seus anexos e/ou demais documentos que compõe o Edital;
f) Inobservância de qualquer item do Regulamento Básico ou do Contrato de
Subpermissão Onerosa de Uso.
g) Irregularidade da documentação que comprove a qualificação jurídica, técnica,
econômica e financeira da empresa vencedora, durante toda a vigência da
subpermissão.
h) Falta de apresentação da garantia de execução do contrato no prazo estipulado;
i) Por razões de interesse público.
9.8 A realização do presente Edital não obriga a AAMON a formalizar a contratação junto aos
Proponentes, podendo o processo ser anulado ou revogado, sendo dada ciência aos
interessados.
9.9 A apresentação de proposta por parte de empresa interessada significa pleno
conhecimento e concordância com as cláusulas e condições previstas no presente Edital e
seus anexos, nomeadamente o Termo de Referência, Regulamento Básico do Café e a
minuta de Contrato de Subpermissão, assim como a legislação pertinente e o Estatuto Social
e regulamento de compras e contratações de serviços da AAMON.
9.10 Dúvidas ou omissões serão solucionadas pela Diretoria Executiva da AAMON, naquilo
que for de sua competência.
COLMAR CHINASSO FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro
Associação dos Amigos do MON – Museu
Oscar Niemeyer

JULIANA VELLOZO ALMEIDA VOSNIKA
Diretora Presidente
Associação dos Amigos do MON – Museu Oscar
Niemeyer
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA OPERAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A SERVIÇOS DE
ALIMENTAÇÃO E CAFETERIA NO MUSEU OSCAR NIEMEYER, EM CURITIBA, PARANÁ
1. INTRODUÇÃO – JUSTIFICATIVA
1.1 O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado
da Comunicação Social e da Cultura do Paraná. O complexo que abriga o museu foi
inaugurado em 22 de novembro de 2002, e hoje é considerado um dos maiores e mais ativos
museus da América Latina. A gestão do museu é realizada pela Associação dos Amigos do
MON – Museu Oscar Niemeyer (AAMON), pessoa jurídica de direito privado, qualiﬁcada
como Organização Social, através de contrato de gestão firmado com o Estado do Paraná.
1.2 A AAMON possui autorização expressa da Secretaria de Estado da Comunicação Social
e da Cultura do Paraná para a exploração comercial do restaurante/café do Museu Oscar
Niemeyer, inclusive com possibilidade de terceirização dos serviços, conforme item 4.4.2 do
Termo de Referência do Edital 001/2018, parte integrante do contrato de gestão n.º 001/2018.
2. OBJETO
2.1 Seleção de 01 (um) permissionário para a exploração comercial de área destinada a
serviços de alimentação e cafeteria no Museu Oscar Niemeyer, mediante Permissão Onerosa
de Uso com prazo de vigência até a data de 21/06/2022, com expectativa de prorrogação na
hipótese de prorrogação do contrato de gestão firmado com o Estado do Paraná.
3. PRAZO E FORMA PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
3.1 As propostas e documentação pertinente devem ser protocoladas e entregues no
gabinete da presidência do MON, conforme a forma prevista nos itens 4 e 5 do ato
convocatório, sob pena de inabilitação automática e irrecorrível.
4. PERFIL DOS SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS
4.1 O restaurante/café atenderá os frequentadores do MON, oferecendo serviços de alto
padrão e qualidade, de acordo com a natureza e proposta inovadora e contemporânea do
MON e o universo das artes;
4.2 A administração da AAMON exercerá a necessária ﬁscalização, podendo solicitar
alterações nos produtos e serviços que serão oferecidos segundo critério de conveniência e
oportunidade.
4.3 A gestão do serviço deverá respeitar os requisitos de sustentabilidade e de baixo impacto
no uso dos recursos ambientais, assim como de valorização dos fornecedores locais.
4.4 O cardápio e o mix de produtos oferecidos pelo serviço de restaurante/café deverão ser
elaborados sob a orientação de um chef de cozinha e serão previamente aprovados pela
Subpermitente.
4.5 O serviço de restaurante/café poderá oferecer, caso deseje, a opção de take-away e de
kits para consumo externo (como “kit picnic” para os frequentadores dos espaços verdes
circundantes ao museu), priorizando o uso de embalagens sustentáveis/artesanais;
4.6 O mobiliário a ser utilizado no espaço, assim como o serviço de louça (em cerâmica ou
porcelana), papelaria e uniformes deverão valorizar o design brasileiro contemporâneo e estar
em consonância com a arquitetura do museu e com a sua comunicação visual (logomarca,
cores);
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4.7 Durante toda a vigência da pandemia COVID-19, a gestão do espaço, da equipe de
colaboradores e do atendimento aos clientes deverá respeitar as medidas de prevenção do
coronavírus definidas pelas autoridades municipal e estadual de Saúde. A proposta a ser
encaminhada deverá estar de acordo com os princípios estabelecidos nas seguintes Notas
Orientativas da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA/PR), assim como nas
demais normativas que possam ser editadas pelo Poder Público:
a) Nota Orientativa 07/2020
Medidas de Prevenção de Covid-19 para Aplicação em Serviços de Alimentação
b) Nota Orientativa 13/2020
Orientações aos Empregadores e Trabalhadores sobre a Prevenção do Coronavírus
nos Ambientes de Trabalho
c) Nota Orientativa 34/2020
Medidas de Prevenção e Controle para Shopping Centers, Centros Comerciais e
Galerias
d) Nota Orientativa 40/2020
Rastreamento Laboratorial da COVID-19 e Condutas de Afastamento do Trabalho
4.8 O restaurante/café deverá contar com serviço próprio de wifi e de limpeza;
4.9 Antes do início da operação comercial do espaço, a Subpermissionária deverá realizar
obras estruturais que prevejam um novo acesso de entrada e saída dos clientes, inabilitando
o acesso atual (que será exclusivo para a Bilheteria e Loja) conforme alíneas ‘a’ e ‘b’ do item
5.3;
4.10 A conservação e limpeza das instalações, incluindo os banheiros, será de
responsabilidade integral da Subpermissionária. Os banheiros deverão estar destinados a
clientes, funcionários e frequentadores do MON Café.
4.11 Durante toda a vigência do contrato de subpermissão, a Subpermissionária deverá
manter o nome fantasia “MON Café” e utilizar em seus materiais e comunicação visual a logo
previamente elaborada e aprovada pela administração da AAMON.
5. ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO
5.1 Os espaços destinados ao restaurante/café são aqueles especificados nas Plantas
(Adendo II), compreendendo:
Área útil total: 224,21m²
Área cozinha: 28,16 m²
Área Salão 123,23 m²
Área externa aproximada: 23,98m²
5.2 A ocupação do restaurante/café poderá se utilizar da estrutura já existente, inclusive os
móveis designs listados no anexo a este TR;
5.3 As propostas e layout arquitetônicos deverão prever, necessariamente:
a) a instalação de portas de entrada e saída independentes, a fim de facilitar a
circulação de pessoas no espaço destinado ao restaurante/café;
b) intervenção física para isolamento dos espaços delimitados nas Plantas (Adendo II)
do café/restaurante, incluindo sanitários, dos espaços da bilheteria e loja MON;
c) especificação de critérios de distanciamento e restrição de público de acordo com
as normas sanitárias e de prevenção ao COVID-19, conforme notas orientativas e
demais normativas emitidas pelos órgãos municipais, estaduais e federais
competentes;
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5.4 Qualquer alteração, seja interna ou relativa aos móveis e estrutura pré-existentes ou
futuras, deverá ser aprovada pela administração da AAMON;
5.5 As propostas poderão contemplar o uso da área externa delimitada nas plantas (ADENDO
II) para atendimento do público, sendo vedada a instalação de estruturas permanentes ou que
possam prejudicar a circulação de pessoas no espaço.
5.6 Os encargos ﬁnanceiros decorrentes das obras e serviços necessários à realização das
adaptações eventuais serão de integral responsabilidade da subpermissionária;
5.7 Só será permitida a realização de benfeitorias, ou aquisição itens de mobiliário, após a
aprovação por parte da AAMON;
5.8 A Subpermissionária poderá se utilizar do seu CNPJ, devendo constituir ﬁlial, ou nova
empresa, unidade e obter o Alvará, para ﬁns de operação do RESTAURANTE / CAFÉ, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias após a assinatura de contrato com a AAMON.
5.9 Para a instalação e funcionamento da parte elétrica do espaço é disponibilizado um quadro
elétrico, com identificação dos circuitos, fotografado e cujo arquivo consta no ADENDO II.
5.10 Foram previstos e disponibilizados no forro de gesso pontos para instalação de
luminárias, sendo que as mesmas serão de responsabilidade do Subpermissionária e deverão
obedecer às Normas Legais vigentes.
5.11 Os equipamentos de ar condicionado fazem parte do sistema de climatização do MON e
a única operação que poderá ser executada pelo contratado será o “liga-desliga“. A
manutenção, assim como eventuais regulagens, serão feitas exclusivamente pelo Setor de
Infraestrutura da Subpermitente.
6. REQUISITOS DAS PROPOSTAS
6.1 Os Proponentes deverão apresentar Proposta Comercial e Projeto Básico com validade
mínima de 60 (sessenta) dias, contendo as seguintes informações:
a) Nome, qualificação e assinatura do representante legal da empresa, com rubrica
em todas as folhas;
b) Proposta de Preço conforme modelo em Anexo III, contemplando parcela fixa
mensal mínima de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser paga para a AAMON a título
de locação até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato. Para a elaboração
da proposta, deverão ser considerados todos os custos e encargos, sendo
disponibilizados pela AAMON apenas os serviços de energia elétrica e água, até
consumo limite a ser fixado em contrato;
c) Proposta de Investimento;
d) Proposta do número de funcionários, forma de contratação, benefícios oferecidos e
qualificações;
e) Descritivo do Plano de Negócios, com análise de viabilidade econômico financeira;
f) Proposta de política de descontos para funcionários da AAMON;
g) Breve relatório demonstrando a experiência do(s) Sócio(s) na Administração e
Operação de outros empreendimentos com características correlatas;
h) Projeto básico de implantação, abrangendo:
h.1) Projeto Básico da cafeteria/restaurante, com layout, mobiliário e
equipamentos;
h.2) Proposta de Cardápio exclusivo, visando atender também o público
infantil, diabéticos, celíacos, intolerantes à lactose, vegetarianos e veganos;
h.3) Plano sucinto de divulgação/marketing, incluindo plano de comunicação
visual referente ao protocolo COVID;
h.4) Proposta de realização de eventos privados em horário que ultrapassar ou
anteceder o horário de funcionamento regular do MON Café, respeitado o limite
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de horário entre 7h00 e 23h00 e o pagamento de taxa de utilização mínima de
R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da AAMON por evento.
6.2 Para a elaboração da proposta, deverão ser considerados todos os custos para
implantação e gestão, inclusive os encargos de cartório e impostos, obras, entre outros.
6.3 Não será admitida a oferta de valores calculados com base nas propostas dos demais
participantes.
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 Após a fase de habilitação, as propostas técnicas que apresentarem todos os documentos
previstos no item 5 serão avaliadas em seu mérito pela Comissão de Avaliação e
Monitoramento, conforme os seguintes critérios:
Critério
Pontuação
a) Adequação do projeto com a identidade e valores do MON;
20
b) Adequação do mobiliário, uniformes, equipamentos e projeto 10
arquitetônico;
c) Sustentabilidade ambiental;

10

d) Acessibilidade;

10

e) Adequação da composição da equipe em termos número de
funcionários, forma de contratação, benefícios oferecidos e qualificações;
f) Experiência na administração e operação de outros empreendimentos
com características correlatas;
g) Investimento e descritivo do plano de negócios com análise de
viabilidade econômico financeira;
h) Proposta de cardápio, incluindo qualidade, utilização de insumos locais,
diversidade e preço;
i) Proposta de descontos para colaboradores da AAMON;

10

j) Investimento em divulgação e marketing;
Total

5
100

10
10
10
5

7.2 A Classificação Final (CF) será obtida através da fórmula abaixo, utilizando-se 2 (duas)
casas decimais e desprezando-se a fração remanescente: CF = (PT x 6) + (IP x 4).
7.3 A Pontuação Técnica (PT) será obtida pela somatória da pontuação atribuída pela
comissão de avaliação e monitoramento, conforme critérios especificados no item 7.1.
7.4 o Índice de Preço (IP) será obtido pela divisão do Valor Mensal Fixo (VMF) da proposta
em exame pelo Maior Valor Mensal Fixo (MVMF) dentre todas as propostas habilitadas.
7.5 A avaliação, o julgamento e a classificação das propostas e notas atribuídas pela comissão
de avaliação e monitoramento são atos exclusivos da AAMON, que reserva-se o direito de
rejeitar as propostas que não atendam às exigências deste Edital.
7.6 Concluída a avaliação das propostas e demais quesitos, será elaborado relatório contendo
a classificação das propostas, o qual será submetido à apreciação do Diretor Administrativo
Financeiro e da Diretora Presidente, sendo o resultado comunicado a todos os Proponentes
e publicado na página do Museu Oscar Niemeyer na internet.
8. PROPOSTA E PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA
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8.1 A contrapartida no valor mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais) deverá ser paga para a
AAMON a título de locação até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato.
8.2 Para a elaboração da proposta, deverão ser considerados todos os custos e encargos,
sendo disponibilizados pela AAMON apenas os serviços de energia elétrica e água do MON,
até consumo limite a ser fixado em contrato.
8.3 A contrapartida será devida pela Subpermissionária a partir da data acordada para o início
da operação do restaurante/café, devendo ser ajustada de forma pro rata die no primeiro mês
de vigência da subpermissão.
9. REAJUSTE DO VALOR DA CONTRAPARTIDA
9.1 O valor devido a título de locação deverá ser reajustado anualmente conforme índice IGPM/FGV, ou outro índice oﬁcial determinado pelo Governo Federal.
10. ATRASO NO PAGAMENTO
10.1 Em caso de atraso no pagamento, o valor da contrapartida devido pela
Subpermissionária será corrigido monetariamente até o dia do efetivo pagamento, acrescido
de 1% (um por cento) de juros ao mês e de multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o
valor principal corrigido.
11. VIGÊNCIA
11.1 Independentemente da data de assinatura, o contrato privado de subpermissão de uso
objeto do presente Edital terá vigência até 21 de junho de 2022, com expectativa de
prorrogação pelo prazo adicional de 01 (um) ano, caso seja renovado o Contrato de Gestão
n.º 001/2018, firmado entre a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura e a
AAMON.
11.2 O descumprimento de obrigações por parte da Subpermissionária e/ou a não
prorrogação ou renovação do Contrato de Gestão nº 001/2018 configurarão condições
impeditivas para a renovação do contrato objeto do presente edital, não ocasionando direito
a ressarcimento ou indenização de qualquer natureza.
11.3 A Permissão Onerosa de Uso será outorgada sem prejuízo do caráter eminentemente
precário que permeia a utilização do imóvel, podendo, sem que caiba indenização, ser
revogada antes do término, desde que por razões de interesse público ou por superveniência
de norma legal.
11.4 A cada 3 (três) meses de vigência do contrato, a administração da SUBPERMITENTE
elaborará relatório de execução da subpermissão, avaliando o cumprimento das obrigações
assumidas, incluindo qualidade dos serviços, estado de conservação dos bens, questões
relacionadas ao atendimento e reclamações, manutenção, limpeza, entre outros.
12. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE / CAFÉ
12.1 O Restaurante / Café deverá funcionar durante todo o período em que o Museu Oscar
Niemeyer estiver aberto para visitação.
12.2 O restaurante/café deverá atender os frequentadores do MON e público em geral no
mínimo durante o horário das 10h00 às 19h00, de terça a domingo, sendo que as propostas
poderão prever atendimento regular até o período compreendido entre as 09h00 às 20h00min.
12.3 A administração da AAMON poderá solicitar o funcionamento do restaurante / café em
caráter excepcional, durante alguns eventos noturnos. A data e horário serão informados pela
administração da AAMON, com antecedência mínima 04 (quatro) dias, e nestes casos a
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Subpermissionária poderá ajustar a equipe de funcionários para atendimento dos referidos
eventos.
12.4 Nos termos previstos no item 6, a Subpermissionária poderá realizar proposta de
realização de eventos privados em horário que ultrapassar ou anteceder o horário de
funcionamento regular do MON Café, respeitado o limite de horário entre 7h00 e 23h00 e o
pagamento de taxa de utilização mínima de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da AAMON
por evento.
13. REVOGAÇÃO
13.1 A AAMON poderá estabelecer por ato próprio e unilateral a rescisão administrativa do
Termo de Subpermissão Onerosa de Uso independentemente de qualquer interpelação ou
notiﬁcação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos de justa causa:
a) Dissolução, falência ou concordata do Subpermissionário;
b) Utilização do espaço para fim diverso do estipulado neste edital;
c) Atraso no pagamento superior a 2 (dois) meses;
d) Caso o Subpermissionário não realize os trabalhos de acordo com as condições
estabelecidas, hipótese na qual a AAMON poderá convocar o 2º (segundo) colocado
da presente, com o valor da contrapartida atualizado pelos índices estabelecidos neste
Ato Convocatório;
e) Quando, por qualquer razão, não for respeitado algum item do Ato Convocatório,
seus anexos e/ ou demais documentos que o compõe;
f) Inobservância de qualquer item do Regulamento Básico ou do Termo de Permissão
Onerosa de Uso.
g) Por razões de interesse público.
14. RELAÇÃO DE ADENDOS DO TERMO DE REFERÊNCIA
ADENDO I - Regulamento Básico do Restaurante / Café;
ADENDO II –Plantas do espaço
ADENDO III – Inventário de bens móveis
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 A apresentação da proposta importa no pleno conhecimento e integral concordância com
as cláusulas e condições deste instrumento e total sujeição à legislação pertinente.
15.2 A realização do processo de compras e contratações não obriga a AAMON a formalizar
a compra ou a contratação junto aos proponentes, podendo o processo ser anulado ou
revogado, sendo dada ciência aos interessados.
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ADENDO 1 - REGULAMENTO BÁSICO DO RESTAURANTE / CAFÉ DO MON
O presente regulamento básico constitui a Permissão Onerosa de Uso do Restaurante / Café
da AAMON, visando sempre à segurança, higiene, harmonia, estética e preservação do
patrimônio do Museu Oscar Niemeyer.
Além desse regulamento básico do Restaurante / Café, deverão ser respeitados todos os itens
do Ato Convocatório, anexos e demais documentos que compõem o Edital.
1. OBJETIVO
1.1 O objetivo do restaurante / café é oferecer serviços de alto nível e da melhor qualidade,
adequados ao padrão e renome do Museu Oscar Niemeyer. O conceito do restaurante / café
tem uma relação direta com a arte, com a preservação do bem tombado e com a valorização
da cultura e do patrimônio público.
2. HORÁRIO E FUNCIONAMENTO
2.1. O restaurante/café deverá atender os frequentadores do MON e público em geral no
mínimo durante o horário das 10h00 às 19h00, de terça a domingo, sendo que as propostas
poderão prever atendimento regular até o período compreendido entre as 09h00 às 20h00min.
2.2. A administração da AAMON poderá solicitar o funcionamento do restaurante / café em
outros horários, em caráter excepcional, com antecedência de 4 (quatro) dias.
2.3. A Subpermissionária terá 01h00min (uma hora) após o horário, para fechamento. Não
será permitida a permanência de pessoas no local após esse período.
2.4. O horário estipulado do item 2.1 poderá sofrer alterações, mediante acordo de ambas as
partes.
2.5 Será cobrada multa diária de 1 (um) salário mínimo quando houver interrupção do
funcionamento do Restaurante / Café, salvo casos de força maior, comprovados e aceitos
pela administração da AAMON.
2.6. A Subpermissionária poderá realizar eventos privados em horário que ultrapassar ou
anteceder o horário de funcionamento regular do MON Café, respeitado o limite de horário
entre 7h00 e 23h00 e o pagamento de taxa de utilização mínima de R$ 500,00 (quinhentos
reais) em favor da AAMON por evento.
3. ACESSO
3.1 O acesso do público ao Restaurante/Café será feito pela Rua Manoel Eufrásio.
3.2 Os usuários do Restaurante/Café poderão utilizar os sanitários localizados no mesmo
pavimento, sendo integral responsabilidade de Subpermissionária manter a conservação e
limpeza dos espaços.
4. ORGANIZAÇÃO
4.1 A instalação do Restaurante/Café será destinada unicamente à Subpermissionária, a qual
desenvolverá suas atividades comerciais, previstas em sua proposta e aceitas pela
administração da AAMON, sendo vetadas outras atividades, salvo autorização prévia por
escrito da instituição. A Subpermissionária deverá apresentar lista prévia com tipologia dos
produtos a serem comercializados para a autorização prévia da administração da AAMON.
4.2 O Alvará de Funcionamento e localização do Restaurante/Café deverá ter as mesmas
atividades do Contrato Social, sendo que a Subpermissionária só poderá comercializar os
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produtos aprovados de acordo com o presente Regulamento, ressalvando-se autorização
prévia por escrito da administração da AAMON para realização de outras atividades não
previstas inicialmente no termo. Em virtude dos tramites legais a Proponente vencedora terá
o prazo de 90 (noventa) dias para providenciar as autorizações e licenças necessárias para o
funcionamento do Restaurante / Café com o seu CNPJ.
4.3. Todos os funcionários do restaurante / café deverão ser credenciados (nome, identidade,
cargo e escala de serviço) junto a administração da AAMON, que só permitirá a entrada dos
que constarem da relação fornecida pela Subpermissionária.
4.4. Todos os funcionários do restaurante / café deverão estar devidamente uniformizados
sendo vedada a permanência dos mesmos sem uniforme no atendimento ao público.
4.5 A Subpermissionária deverá providenciar para sua equipe de funcionários:
a) Uniformes para manutenção, limpeza e preparação do restaurante / café para início
das atividades;
b) Uniformes para copa e cozinha na cor branca assim como protetores de cabelo e
calçado antiderrapante;
c) Uniformes para atendimento ao público.
4.6 O padrão e cor dos uniformes deverão ser aprovados pela administração da AAMON.
4.7 No início da operação a Subpermissionária poderá se utilizar dos uniformes préexistentes, de maneira provisória.
4.8 A Subpermissionária poderá incluir sua logomarca nos uniformes, desde que previamente
aprovado pela direção da AAMON.
5. PERMISSÃO ONEROSA DE USO
5.1 A Subpermissão Onerosa de Uso será outorgada pela AAMON mediante contrato firmado
entre as partes, assinado por seus representantes legalmente constituídos.
5.2 Não será permitido ceder ou transferir a terceiros, a qualquer título, a Subpermissão
Onerosa de Uso, nem emprestar ou alugar o restaurante / café, no todo ou em parte, ou sob
qualquer forma permitir a terceiros o uso destas, ainda que seja para a mesma ﬁnalidade.
6. LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
6.1. A limpeza, manutenção e conservação do restaurante / café, serão de responsabilidade
da Subpermissionária.
6.2 Os detritos provenientes do restaurante/café deverão ser diariamente acondicionados em
sacos plásticos, retirados e colocados em local a ser deﬁnido pela administração da AAMON
e conforme sua orientação e critérios de coleta seletiva.
6.3 O acondicionamento do lixo produzido pelo restaurante/café deve ser feito em recipientes
apropriados – sacos plásticos próprios para este ﬁm – devidamente fechados. O
acondicionamento de perfuro-cortantes (vidros, garrafas quebradas e outros) deverá ser feito
de forma separada e com a devida proteção, a ﬁm de evitar acidentes na coleta e no
transporte.
6.4 A Subpermissionária deverá observar, no que couber, a Lei n.º 12.187/2009 (Política
Nacional sobre Mudança do Clima), Lei n.º 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos
Sólidos) e a IN n.º 1/2010 da SLTI/ MPOG (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências), na execução dos serviços.
6.5 Caberá à Subpermissionária providenciar trimestralmente a dedetização e desinfecção
completa do espaço objeto da Subpermissão Onerosa de Uso.
6.6 A Subpermitente disponibilizará a energia elétrica necessária para o funcionamento do
espaço até limite fixado em contrato, sendo responsabilidade exclusiva da Subpermissionária
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contratar serviços de telefonia, internet ou outros que julgue necessário para melhor
desenvolvimento de suas atividades.
6.7 Durante a Permissão Onerosa de Uso, ﬁca a Subpermissionária obrigada a:
6.8 Reparar todos os danos causados ao imóvel, aos móveis e utensílios ou a terceiros por
culpa da própria Subpermissionária, de seus funcionários ou prepostos.
6.9 Responder, civilmente, por todos os prejuízos, perdas e danos, que por si, seus
funcionários ou prepostos causar a administração da AAMON ou a terceiros.
6.10 Observar por si, seus funcionários e prepostos todas as disposições legais e
regulamentares que se relacionem com a utilização do espaço objeto da Subpermissão
Onerosa de Uso.
6.11 Comunicar à administração da AAMON as visitas de manutenção (elétrica, telefone, etc.)
e o estado geral de conservação, degradação do piso, pintura em geral, para
acompanhamento.
6.12 Não estocar nas dependências do restaurante / café qualquer material combustível e/ou
explosivo, tais como gasolina, pólvora, álcool, benzina, gás e outros aﬁns.
6.13 Contratar seguro obrigatório válido desde o início da operação do espaço.
6.14 Responsabilizar-se pela manutenção completa do estabelecimento, incluindo a
substituição e troca de equipamentos.
6.15 As partes indicarão por escrito no contrato de subpermissão prepostos e estabelecerão
rotina de comunicação para resolver todas as questões atinentes à contratação.
7. OUTRAS OBRIGAÇÕES DA SUBPERMISSIONÁRIA
7.1. Pagar pontualmente os valores que sejam de sua responsabilidade, cabendo-lhe,
também, o pagamento de tributos que recaiam sobre os serviços que prestar.
7.2. Manter o espaço da Permissão Onerosa de Uso em perfeito estado de conservação,
segurança, higiene e asseio, de forma a preservá-lo e restituí-lo na mais perfeita ordem.
7.3. Solicitar prévia autorização, por escrito, da administração da Associação dos Amigos do
Museu Oscar Niemeyer para executar qualquer reparo, modiﬁcação ou benfeitoria na área.
7.4. Atender por sua conta, risco e responsabilidade, no que se refere ao restaurante / café,
toda e qualquer intimação e exigência das autoridades municipais, estaduais e federais
relativas à saúde, higiene, segurança, silêncio, ordem pública, obrigações trabalhistas e
previdenciárias, respondendo pelas multas e penalidades decorrentes de sua inobservância.
7.5. Zelar para que seus funcionários, que lidem diretamente com o público consumidor, sejam
capacitados, educados e de boa apresentação pessoal, com conhecimento sobre as
atividades desenvolvidas pelo MON.
7.6 Não fazer uso de alto-falante, receptor de televisão ou rádio, ou de outro meio de difusão
de som, salvo com expressa autorização da administração da AAMON.
7.7 Sujeitar-se ao controle e à disciplina, cumprindo normas, regulamentos, circulares e
ordens de serviço emanadas da administração da AAMON sobre as dependências e
instalações de qualquer natureza.
7.8 Observar e respeitar a capacidade de carga elétrica prevista para o restaurante/café,
conforme condições avaliadas no ato da vistoria.
7.9 Não colocar nenhum toldo, cartaz, letreiro, faixa, bandeira, estandarte ou elemento
promocional na fachada do prédio, salvo com autorização escrita da administração da
AAMON.
7.10 Exercer sua atividade diariamente, de acordo com o horário previsto no item 2 deste
Regulamento.
7.11 Armazenar, estocar ou guardar no restaurante / café somente os produtos e mercadorias
destinadas a serem comercializados diretamente no espaço.
7.12 Adotar medidas de prevenção e combate a incêndio, conforme orientação da
administração da AAMON e normas aplicáveis.
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8. BENFEITORIAS
8.1. A realização de quaisquer intervenções e/ou benfeitorias no imóvel dependerá sempre
de prévia autorização, por escrito, da administração da AAMON, e se incorporará ao imóvel,
sem que caiba qualquer indenização à Subpermissionária. As propostas de intervenção serão
apresentadas mediante projeto de arquitetura detalhado e memorial descritivo.
8.2. Os aparelhos, equipamentos e materiais móveis não imobilizados, instalados ou ﬁxados,
de propriedade da Subpermissionária e destinados ao uso do Restaurante / Café deverão ser
listados e apresentados à administração da AAMON, que os registrará para controle de
entrada e saída. Somente os bens assim relacionados poderão ser removidos pela
Subpermissionária do espaço objeto dessa Permissão Onerosa de Uso, mediante prévia e
expressa autorização da administração da AAMON.
9. DISCIPLINA
9.1 As normas de disciplina, obrigações e restrições estabelecidas neste Regulamento são
aplicáveis à Subpermissionária, seus funcionários, prepostos, ﬁrmas contratadas como
prestadoras de serviços e demais pessoas envolvidas com a Permissão Onerosa de Uso.
9.2. Todos os reparos necessários à conservação dos espaços do restaurante / café,
solicitados pela administração da AAMON, deverão ser executados de imediato pela
Subpermissionária, às suas expensas.
9.3. É dever de todo o pessoal mencionado no item 7.5, quando do funcionamento do
restaurante / café:
a) Cooperar com o pessoal da administração da AAMON para o bom funcionamento
do restaurante / café, de acordo com os objetivos previstos no presente instrumento.
b) Manter a ordem e a compostura adequada ao ambiente.
c) Atualizar-se a respeito das informações básicas e programação do Museu Oscar
Niemeyer para prestar informações aos visitantes, quando solicitadas.
9.4. No restaurante / café são expressamente vedados:
a) A utilização de alto-falante e/ou congêneres que produzam som ou ruídos
prejudiciais ao funcionamento do MON.
b) A guarda ou depósito de produtos inﬂamáveis, explosivos, corrosivos, tóxicos ou de
forte odor.
10. SEGURANÇA
10.1. A segurança do espaço utilizado diretamente pelo restaurante/café é de exclusiva
responsabilidade da Subpermissionária.
11. CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS E USO DO ESTACIONAMENTO
11.1 Condições de uso do estacionamento do MON para carga e descarga, assim como para
prepostos, funcionários e clientes da Subpermissionária deverão ser tratadas diretamente
com a empresa terceirizada responsável pela gestão do espaço.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS E OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES
12.1 Qualquer alteração que se faça necessária só poderá ser efetuada mediante autorização
por escrito da administração da AAMON.
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12.2 A Subpermissionária obriga-se a preservar e promover o MON em todas as
oportunidades e por todos os meios ao seu alcance, sendo parceira sempre que possível nas
atividades da administração da AAMON.
12.3 O presente Regulamento Básico aplica-se à Subpermissionária, aos funcionários das
empresas prestadoras de serviços, seus empregados, prepostos ou representantes.
12.4 A administração da AAMON poderá solicitar a interrupção de venda de toda e qualquer
mercadoria ou produto, segundo critério de oportunidade e conveniência da administração.
12.5 A Subpermissão Onerosa de Uso não poderá ser cedida ou transferida a terceiros, no
seu todo ou em parte, sendo proibida a locação, empréstimo, cessão de uso de qualquer
espaço, em área de dependência do MON, pela Subpermissionária, ainda que para a mesma
ﬁnalidade.
12.6 A Subpermissionária deverá sempre disponibilizar ao público de visitantes do MON uma
linha de produtos a preços acessíveis.
12.7 Caberá a Subpermissionária requerer para o Restaurante / Café o Termo de Licença de
Funcionamento Sanitário, conforme legislação municipal. O prazo para a regularização será
de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do Contrato de Subpermissão Onerosa
de Uso, podendo ser prorrogado nos termos do Ato Convocatório e seus anexos.
12.8 Este Regulamento entrará em vigor juntamente com a assinatura do Termo que outorga
a Permissão Onerosa de Uso.
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ADENDO 2 – PLANTAS DO ESPAÇO
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Quadro elétrico:
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ADENDO 3 – INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS
COZINHA E ATENDIMENTO
Un. Descrição

Dimensões (cm)

1

1

Máquina lavadora de louças Hobart modelo AMB 220V
Série 15-51-00765

68 x 64 x 138,5

2

2

Coifa em aço inoxidável

120 x 90 x 52

3

1

Balcão em aço inoxidável 04 portas de correr e 02
prateleiras abertas

395 x 58 x 90

4

2

Prateleiras em aço inoxidável fixadas na parede

314 x 35 x 3

1

Balcão em aço inoxidável de duas alturas com 08
gavetas menores, 03 gavetas maiores e uma prateleira

215,5 x 65 x 86,5

5

190 x 75 x 62

6

1

Forno elétrico Metalmaq

74 x 55 x 37,5

7

1

Suporte para formas em aço inoxidável

78 x 57 x 90

8

1

Prateleira em aço inoxidável fixada na parede

290 x 36 x 3

9

1

Balcão refrigerado em aço inoxidável com 04 portas de
abrir (01 porta é vazada)

240 x 65 x 84

10

1

Suporte para formas em aço inoxidável

92 x 59 x 79

11

1

Forno elétrico Prática Technicook

105 x 70 x 95

12

1

Armário em madeira com 18 divisões quadradas

250 x 42 x 128,5

13

2

Refrigerador com 01 porta de abrir em vidro Gelopar 220
V

67 x 78 x 198

14

1

Móvel de geladeira expositor em madeira

15

1

Painel principal

16

1

Balcão em aço inox formato L com gavetas

Aguardar dados patrimônio

17

2

Estufa para armazenamento de alimentos com 02 portas
e 02 prateleiras internas

100,5 x 62 x 110

1

Balcão Beci Inox com 02 portas de abrir (uma ausente),
02 portas de correr, 02 cubas, 02 recortes de tampo
366 x 59,5 x 88,5
circulares e 02 recortes de tampo retangulares + roda-pia
de 18 cm

18

19
20
21

185 x 73 x 66
Armário Beci Inox em U

256 x 82 x 66
86 x 67 x 66

SALÃO
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22 Un. Descrição
23

1

Dimensões (cm)

Mesa retangular de tampo em mármore Fetiche design
10 lugares

300 x 110 x 78

24 10 Cadeira amarela Artesian

25

4

Mesa quadrada em madeira com tampo de espelho 04
lugares

84 x 84 x 73,5

26

2

Mesa quadrada em madeira Artesian 04 lugares

90 x 90 x 74

27

1

Mesa em formato irregular 06 lugares

≈ 215 x 170 x 76

28

6

Cadeira com círculo vazado no espaldar

29 24 Cadeiras em madeira Artesian

30

2

Cadeira infantil em madeira Artesian

31

1

Aparador em madeira com 09 gavetas

32

4

Caixa de som GSA branca fixada no teto

33

1

Televisor Samsung modelo LN40R71BAX

40"

34

1

Suporte metálico para fixação de televisor

88,5 x 47,7 x 1,9

35

6

Luminária retangular de sobrepor com 03 spots

36

3

Luminária retangular de sobrepor com 02 spots

37

5

Luminária pendente sem lâmpada

50 x 160 x 64

38 14 Luminária para trilho eletrificado modelo bailarina
39 13 Persiana rolô com tela na cor branca
40

1

Barra em aço-inox para apoio de pés com 5 pontos de
fixação

L 110 cm
ø 5 x 407 cm
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ADENDO IV – MOODBOARD DE REFERÊNCIA1

1

Imagens meramente ilustrativas, que não vinculam as propostas técnicas;
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ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
Representante Legal:

CNPJ:

Representante legal:

CPF:

Objeto:

CHAMAMENTO PÚBLICO, na modalidade
“melhor técnica e maior oferta”, para seleção de
proposta para operação de área destinada a
serviços de alimentação e cafeteria no Museu
Oscar Niemeyer, em Curitiba, Paraná.

Valor total proposto (estimando o prazo
estipulado):

Forma de pagamento:

Validade: 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura.
Local_____________, Data __________________

_________________________________________________
Assinatura do representante legal da Proponente
CARIMBO CNPJ
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ANEXO III – MODELO DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
Declaramos, para fins de participação no Edital n.° 01/2021, que a Empresa
____________________, inscrita no CNPJ/ME sob n.° ____________________, através de
seu representante legal abaixo assinado, ____________________________, inscrito no
CPF/ME sob n.° ______________________, portador da cédula de identidade n.°
______________________, vistoriou as instalações da Subpermitente, onde serão realizados
os serviços objeto do Edital n.° 01/2021, tomando conhecimento das condições físicas e dos
investimentos necessários, estando ciente do padrão de qualidade mínimo exigido para a
instalação e para a operação do empreendimento, bem como das dificuldades que os serviços
possam apresentar.
Assim, a Proponente declara expressamente que lhe foi dado acesso a todos os locais
relevantes para a elaboração da proposta para o Edital 01/2021, e que lhe foram fornecidas
todas as informações solicitadas, bem como prestados todos os esclarecimentos desejados.
A proponente declara ainda que não poderá alegar posteriormente o desconhecimento de
fatos evidentes à época da vistoria, para solicitar qualquer alteração no contrato que vier a
celebrar, caso seja a vencedora.
Curitiba, ________________________

Assinatura do representante legal da proponente
__________________________________

Assinatura do representante AAMON que acompanhou a vistoria
__________________________________
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO DE SUBPERMISSÃO DE USO
CONTRATO DE SUBPERMISSÃO ONEROSA DE USO DO
RESTAURANTE / CAFÉ LOCALIZADO NO MUSEU OSCAR
NIEMEYER QUE ENTRE SI CELEBRAM ASSOCIAÇÃO DOS
AMIGOS DO MON – MUSEU OSCAR NIEMEYER - AAMON E
A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pelo presente instrumento, a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MON – MUSEU OSCAR
NIEMEYER ou AAMON , pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos de natureza
cultural, qualificada como OS – Organização Social, com sede à Rua Marechal Hermes nº
999, Centro Cívico, Curitiba, Paraná, CEP 80530-230, inscrita no CNPJ/MF sob nº
05.695.855/0001-06, neste ato representada por seus representantes legais ao fim assinados,
a seguir designada SUBPERMITENTE , e a empresa ........................., estabelecida na Rua
.............., cidade de ...., Estado do ......., inscrita no CNPJ/ MF sob n o .................., neste ato
representada por seu(s) representante(s) legal(ais), ao fim assinado(s), a seguir denominada
SUBPERMISSIONÁRIO.
RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE SUBPERMISSÃO ONEROSA DE USO,
mediante as cláusulas e condições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O objeto do presente contrato consiste na gestão pelo SUBPERMISSIONÁRIO do espaço
destinado a serviços de alimentação e cafeteria (MON Café), de aproximadamente 221,91 m²,
localizado no Museu Oscar Niemeyer (MON), na Rua Marechal Hermes, n.º 999, Curitiba,
Paraná, em conformidade com o estabelecido neste instrumento, no Ato Convocatório e no
Termo de Referência publicados, bem como na Proposta elaborada que, devidamente
rubricada pelos contratantes, faz parte deste ajuste como Anexo I.
1.2 Os espaços atenderão aos visitantes, ao público em geral, assim como aos funcionários
do Museu.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
2.1 O contrato vigorará até a data de 21 de junho de 2022, independentemente da data da
respectiva assinatura.
Parágrafo único. A contrapartida será devida pela Subpermissionária a partir da data
acordada para o início da operação do restaurante/café, devendo ser ajustada de forma pro
rata die no primeiro mês de vigência da subpermissão.
2.2 Na hipótese de prorrogação do contrato de gestão da SUBPERMITENTE firmado com o
Estado do Paraná, a vigência do presente instrumento poderá ser prorrogada pelo prazo
adicional de 01 (um) ano.
2.3 O descumprimento de obrigações por parte da Subpermissionária e/ou a não prorrogação
ou renovação do Contrato de Gestão nº 001/2018 configurarão condições impeditivas para a
renovação do contrato objeto do presente edital, não ocasionando direito a ressarcimento ou
indenização de qualquer natureza.
2.4 O prazo do presente Contrato poderá ser prorrogado a critério das partes sempre que
houver motivação, força maior, fato do príncipe.
2.5 A SUBPERMISSIONÁRIA se obriga a executar todos os serviços para que o local esteja
completamente pronto para funcionar até o dia ___________________.
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2.6 A cada 3 (três) meses de vigência do contrato, a administração da SUBPERMITENTE
elaborará relatório de execução da subpermissão, avaliando o cumprimento das obrigações
assumidas, incluindo qualidade dos serviços, estado de conservação dos bens, questões
relacionadas ao atendimento e reclamações, manutenção, limpeza, entre outros.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 Pela subpermissão onerosa de uso a SUBPERMISSIONÁRIA pagará ao
SUBPERMITENTE o valor mensal de R$ ____________, até o quinto dia útil de cada mês de
vigência do contrato.
3.2 O valor da contrapartida fixa mencionada no item 3.1 será reajustada anualmente em
conformidade com o índice IGP-M/FGV, ou outro índice oficial determinado pelo Governo
Federal que venha a substituí-lo.
3.3 Em caso de atraso no pagamento, o valor da contrapartida deverá ser atualizado
monetariamente, com base no IPCA-E, até o dia do efetivo pagamento, acrescido de 1% (um
por cento) de juros ao mês pró rata die e multa de 2% (cinco por cento) calculada sobre o
valor em atraso corrigido.
3.4 No valor total dos serviços estão incluídos todos os impostos, autorizações, contribuições,
taxas e licenças, seja de âmbito municipal, distrital, estadual ou federal, de qualquer tipo,
como também todos os custos com materiais, equipamentos, mão de obra direta ou indireta,
encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários e os custos referentes aos propósitos
expostos neste contrato.
3.5 Sob pena de rescisão contratual, a SUBPERMISSIONÁRIA deverá apresentar à
SUBPERMITENTE, do prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data de assinatura
do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao valor de duas vezes a
remuneração mensal prevista no item 3.1, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
CLÁUSULA QUARTA
SUBPERMISSIONÁRIA

–

DAS

OBRIGAÇÕES

E

RESPONSABILIDADES

DA

A SUBPERMISSIONÁRIA, além da disponibilização de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços objeto do presente
instrumento, obriga-se a cumprir as demais obrigações a seguir relacionadas:
4.1 DA ORGANIZAÇÃO
4.1.1 As instalações do restaurante/café serão destinadas unicamente à
SUBPERMISSIONÁRIA, o qual desenvolverá suas atividades comerciais, previstas em sua
proposta e aceitas pela Administração da Associação dos Amigos do Museu Oscar Niemeyer,
sendo vedadas outras atividades, salvo autorização prévia por escrito da Administração da
Associação dos Amigos do Museu Oscar Niemeyer. Do mesmo modo, a
SUBPERMISSIONÁRIA não poderá alterar nem expandir a tipologia dos produtos a serem
comercializados sem autorização prévia da Administração da Associação dos Amigos do
Museu Oscar Niemeyer.
4.1.2 Os Alvarás de funcionamento e localização do restaurante / café deverão ter as mesmas
atividades do Contrato Social, sendo que a SUBPERMISSIONÁRIA só poderá comercializar
os produtos e as atividades previstas no presente contrato, ressalvando-se autorização prévia
por escrito da Administração da Associação dos Amigos do Museu Oscar Niemeyer para
realização de outras atividades não previstas inicialmente em contrato.
4.1.3 Todos os funcionários do restaurante / café deverão ser credenciados (nome,
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identidade, cargo e escala de serviço) junto à Administração da Associação dos Amigos do
Museu Oscar Niemeyer, que só permitirá a entrada dos que constarem da relação fornecida
pela SUBPERMISSIONÁRIA.
4.1.4 Todos os funcionários do restaurante / café deverão estar devidamente uniformizados
sendo vedada a permanência dos mesmos sem uniforme no atendimento ao público.
4.1.5 A SUBPERMISSIONÁRIA deverá providenciar para sua equipe de funcionários:
a) Uniformes para manutenção, limpeza e preparação do restaurante / café para início
das atividades;
b) Uniformes para copa e cozinha assim como protetores de cabelo e calçado
antiderrapante;
c) Uniformes para atendimento ao público.
4.1.6 O padrão e cor dos uniformes serão aprovados pela Administração da Associação dos
Amigos do Museu Oscar Niemeyer, segundo a identidade da Marca do Museu e Direção.
4.1.7 O restaurante e a cafeteria se destinarão, unicamente, de forma contínua e ininterrupta,
ao desempenho das atividades previstas na Subpermissão Onerosa de Uso, sendo vedada
qualquer outra atividade, mesmo que exercida simultaneamente com as previstas, salvo se a
Administração da SUBPERMITENTE o permitir expressamente.
4.2 DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Durante a Subpermissão Onerosa de Uso, fica a SUBPERMISSIONÁRIA obrigada a:
4.2.1 Reparar todos os danos causados ao imóvel ou a terceiros por culpa do próprio
SUBPERMISSIONÁRIO, de seus funcionários ou prepostos.
4.2.2 Responder, civilmente, por todos os prejuízos, perdas e danos, que por si, seus
funcionários ou prepostos causar para a Administração da SUBPERMITENTE ou a terceiros.
4.2.3 Observar por si, seus funcionários e prepostos todas as disposições legais e
regulamentares que se relacionem com a utilização do espaço objeto da Subpermissão
Onerosa de Uso.
4.2.4 Comunicar à Administração da SUBPERMITENTE, as visitas de manutenção (elétrica,
telefone, etc.) e o estado geral de conservação, degradação do piso, pintura em geral,
esquadrias para acompanhamento e aconselhamento.
4.2.5 Não utilizar nem estocar nas dependências do restaurante, nem da cafeteria, qualquer
material combustível e/ou explosivo, tais como gasolina, pólvora, álcool, benzina, gás e outros
afins.
4.2.6 Contratar e/ou renovar anualmente o seguro contra incêndio do restaurante / café,
contemplando a estrutura de forma plena, sendo obrigatória a apresentação da apólice ao
SUBPERMITENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato,
e a cada renovação anual do seguro.
4.2.7 Responsabilizar-se pela manutenção dos espaços do restaurante / café, por
equipamentos e mobiliário, incluindo o regular controle de pragas, com atendimento às
normas da vigilância sanitária.
4.2.8 Responsabilizar-se pelo serviço de coleta e transporte do lixo orgânico, obedecendo a
normas e horários estabelecidos pela Administração da Associação dos Amigos do Museu
Oscar Niemeyer, assumindo o custo decorrente deste serviço.
4.2.9 Responsabilizar-se pelas despesas referentes à limpeza da caixa de gordura.
4.2.10 Assumir as despesas de telefonia e wi fi, bem como qualquer outra, referente aos
espaços do restaurante / café.
4.2.11 Responsabilizar-se pela limpeza e manutenção dos espaços do restaurante / café.
4.3 DAS BENFEITORIAS
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4.3.1 A realização de quaisquer intervenções e/ou benfeitorias no imóvel dependerá sempre
de prévia autorização, por escrito, da SUBPERMITENTE, e se incorporará ao imóvel, sem
que caiba qualquer indenização ao SUBPERMISSIONÁRIO. As propostas de intervenção
serão apresentadas mediante projeto de arquitetura detalhado e memorial descritivo.
4.3.2 Os aparelhos, equipamentos e materiais móveis não imobilizados, instalados ou fixados,
de propriedade da SUBPERMISSIONÁRIA e destinados ao uso do restaurante / café deverão
ser listados e apresentados à Administração da SUBPERMITENTE, que os registrará para
controle de entrada e saída. Somente os bens assim relacionados poderão ser removidos
pela SUBPERMISSIONÁRIA do espaço objeto dessa Subpermissão Onerosa de Uso,
mediante prévia e expressa autorização da Administração da SUBPERMITENTE.
4.4 DA DISCIPLINA
4.4.1 As normas de disciplina, obrigações e restrições estabelecidas no presente instrumento
são aplicáveis à SUBPERMISSIONÁRIA, seus funcionários, prepostos, firmas contratadas
como prestadoras de serviços e demais pessoas envolvidas com a Subpermissão Onerosa
de Uso.
4.4.2 Todos os reparos necessários à conservação dos espaços do restaurante e cafeteria,
solicitados pela Administração da SUBPERMITENTE, deverão ser executados de imediato
pela SUBPERMISSIONÁRIA, às suas expensas.
4.4.3 É dever de todos os funcionários e prepostos da SUBPERMISSIONÁRIA que lidem
diretamente com o público consumidor, quando do funcionamento do restaurante e da
cafeteria:
a) Cooperar com o pessoal da Administração da SUBPERMITENTE para o bom
funcionamento dos estabelecimentos, de acordo com os objetivos para o qual foi
instalada.
b) Manter a ordem e a compostura adequada ao ambiente.
c) Dispor de conhecimentos sobre o Museu Oscar Niemeyer para prestação de
informações, quando solicitadas.
4.4.4 No restaurante e no café são expressamente vedados:
a) A utilização de alto-falante, receptor de televisão ou rádio, ou qualquer outro meio
de difusão de som e/ou congêneres, que produzam sons ou ruídos prejudiciais ao
funcionamento do Museu Oscar Niemeyer, salvo com expressa autorização da
SUBPERMITENTE.
b) A guarda ou depósito de produtos inflamáveis, explosivos, corrosivos, tóxicos ou de
forte odor.
4.5 DA SEGURANÇA
4.5.1 A segurança do espaço utilizado diretamente pelo restaurante e pelo café é de
responsabilidade exclusiva da SUBERMISSIONÁRIA.
4.5.2 A SUBPERMISSIONÁRIA se obriga a cumprir as normas internas de segurança do
Museu Oscar Niemeyer.
4.6 DA CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS
4.6.1 A carga e descarga de material e suprimentos para o restaurante e para o café deverá
ser realizada exclusivamente por veículo leve, por questões de preservação do piso.
4.6.2 Condições de uso do estacionamento do MON para carga e descarga, assim como para
prepostos, funcionários e clientes da SUBPERMISSIONÁRIA deverão ser tratadas
diretamente com a empresa terceirizada responsável pela gestão do espaço.
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4.7 DEMAIS OBRIGAÇÕES DA SUBPERMISSIONÁRIA
Obriga-se, ainda, a SUBPERMISSIONÁRIA a:
4.7.1 Requerer e apresentar, para o restaurante / café, o Termo de Licença de Funcionamento
Sanitário, conforme legislação municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
assinatura do presente instrumento
4.7.2 Cumprir, rigorosamente em dia, os compromissos de ordem financeira assumidos com
a SUBPERMITENTE, responsabilizando-se por eventual inadimplemento;
4.7.3 Pagar pontualmente os valores que sejam de sua responsabilidade, cabendo-lhe,
também, o pagamento de tributos que recaiam sobre os serviços que prestar;
4.7.4 Manter o espaço da Subpermissão Onerosa de Uso em perfeito estado de conservação,
segurança, higiene e asseio, de forma a preservá-lo e restituí-lo na mais perfeita ordem.
4.7.5 Solicitar prévia autorização, por escrito, da SUBPERMITENTE para executar qualquer
reparo, modificação ou benfeitoria na área ocupada.
4.7.6 Atender por sua conta, risco e responsabilidade, no que se refere ao restaurante / café,
toda e qualquer intimação e exigência das autoridades municipais, estaduais e federais
relativas à saúde, higiene, segurança, silêncio, ordem pública, obrigações trabalhistas e
previdenciárias, respondendo pelas multas e penalidades decorrentes de sua inobservância,
judicialmente ou extrajudicialmente, isentando a Administração da AAMON de qualquer
responsabilidade.
4.7.7 Zelar para que seus funcionários, que lidem diretamente com o público consumidor,
sejam educados e treinados periodicamente para prestar um bom atendimento, com
conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Museu Oscar Niemeyer, a fim de que
seja mantida uma imagem favorável do Museu. A SUBPERMITENTE reserva-se o direito de
solicitar o afastamento de qualquer preposto ou funcionário da SUBPERMISSIONÁRIA cuja
permanência nas dependências do Museu julgar inconveniente.
4.7.8 Observar e respeitar a capacidade de carga elétrica prevista para o restaurante / café,
verificadas e avaliadas no ato da vistoria.
4.7.9 Não colocar nenhum toldo, cartaz, letreiro, faixa, bandeira, estandarte ou elemento
promocional na fachada do prédio, salvo com autorização escrita da SUBPERMITENTE.
4.7.10 Adotar medidas de prevenção e combate a incêndio, conforme orientação da
Administração da Associação dos Amigos do Museu Oscar Niemeyer.
4.7.11 Executar os serviços objeto do presente instrumento, cumprindo o disposto neste
instrumento, no Ato Convocatório e no Termo de Referência publicados, bem como na
Proposta elaborada que integra o presente (Anexo I).
4.7.12 Cumprir integralmente a legislação vigente e suas atualizações, bem como preservar
a estrutura e limitações dos espaços do restaurante / café.
4.7.13 Exercer sua atividade diariamente, abrindo regularmente o restaurante / café,
observando o horário de funcionamento do Museu Oscar Niemeyer, que será de terça a
domingo das 10h às 19h, podendo ser alterado a critério da Administração da AAMON.
4.7.14 Estender o horário de funcionamento do restaurante / café, em atendimento às
atividades da Agenda Cultural no Museu Oscar Niemeyer, se assim for necessário e com
prévio comunicado da SUBPERMITENTE.
4.7.15 Acordar previamente com a Administração da Associação dos Amigos do Museu Oscar
Niemeyer os horários de funcionamento do restaurante / café que não estiverem em
consonância com o funcionamento do Museu. Qualquer evento ou alteração do horário
acordado entre as partes valerá somente após autorização expressa e por escrito da
SUBPERMITENTE e será vinculado ao pagamento de taxa de utilização conforme previsto
no termo de referência.
4.7.16 Comprometer-se que qualquer cessão do espaço restaurante / café que garanta
exclusividade da área à SUBPERMISSIONÁRIA, somente ocorrerá fora dos horários de
funcionamento do Museu Oscar Niemeyer, garantindo o espaço aberto para os visitantes
Rua Mal. Hermes 999 Centro Cívico Curitiba Paraná Brasil
CEP: 80.530-230 Fone: 55 41 3350.4400 Fax: 55 41 3350.4414
www.museuoscarniemeyer.org.br

46/49

durante o funcionamento normal do Museu.
4.7.17 Acordar previamente com a Administração da Associação dos Amigos do Museu Oscar
Niemeyer eventual utilização do restaurante / café para atividades de programação cultural.
4.7.18 Garantir a gratuidade de qualquer atividade cultural que aconteça dentro do horário de
funcionamento do Museu Oscar Niemeyer, devendo ser realizada sem qualquer ônus e aberta
ao público em geral.
4.7.19 Oferecer no restaurante / café produtos que guardem afinidade com a temática do
Museu Oscar Niemeyer.
4.7.20 Observar a importância de manter uma oferta ampla que atenda a todos os públicos,
com opção vegetariana, vegana e/ou sem glúten e/ou sem lactose, e praticar preços
acessíveis a todos os públicos, especialmente na cafeteria. Além disso, deverá ser fornecida
gratuitamente água potável e filtrada para os consumidores.
4.7.21 Oferecer opções com possibilidade de preços acessíveis ao público em geral na
comercialização dos produtos nos termos da proposta elaborada.
4.7.22 Comercializar e utilizar apenas produtos de boa qualidade e procedência, bem como
feitos com respeito às normas de saúde e da vigilância sanitária.
4.7.23 Possibilitar pagamento através de quaisquer meios legais e compatíveis com o
mercado.
4.7.24 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas
expensas, os serviços objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções,
resultantes de execução irregular e/ou do emprego de materiais ou equipamentos
inadequados, sem que isso represente custo adicional à SUBPERMITENTE. De igual forma
procederá caso comprovada a realização dos serviços em desacordo com as especificações
constantes no termo de referência que é parte integrante deste contrato.
4.7.25 Zelar pela integridade do edifício, tanto no local da instalação dos serviços contratados
quanto nos seus arredores.
4.7.26 Efetuar o pagamento de todos e quaisquer tributos, bem como por todos os ônus e
obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista, Securitária, Civil
e Comercial.
4.7.27 Não transferir no todo ou em parte, os serviços objeto desta contratação.
4.7.28 Arcar com todos os prejuízos e encargos oriundos diretamente de atraso na prestação
dos serviços por sua exclusiva culpa, sem prejuízo de medidas judiciais cabíveis.
4.7.29 Implementar projeto de instalação, decoração e programação visual conforme o projeto
aprovado pela SUBPERMITENTE, sendo que qualquer alteração posterior só poderá ser
efetuada mediante autorização.
4.7.30 Preservar e promover o Museu Oscar Niemeyer em todas as oportunidades e por todos
os meios ao seu alcance, sendo parceiro sempre que possível nas atividades da
SUBPERMITENTE.
4.7.31 A SUBPERMISSIONÁRIA será exclusivamente responsável pelo integral e perfeito
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ou responsabilidade subsidiária
para o SUBPERMITENTE.
4.7.32 A SUBPERMISSIONÁRIA será responsável pelo ressarcimento de eventuais danos
causados a materiais e bens de propriedade da SUBPERMITENTE que sejam cedidos para
o desenvolvimento das atividades relacionadas ao contrato
4.7.33 Os encargos e obrigações de natureza trabalhista, inclusive quanto à insalubridade e
periculosidade, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil, decorrentes da
execução dos serviços objeto deste instrumento integram os valores previamente propostos,
correndo por conta exclusiva da SUBPERMISSIONÁRIA, por si e por seus subcontratados.
4.7.34 A SUBPERMISSIONÁRIA é responsável pela análise e estudos dos elementos
técnicos fornecidos pela SUBPERMITENTE para a execução dos serviços, não se admitindo,
em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância de tais documentos. Caso a
SUBPERMISSIONÁRIA constate quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive
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qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá comunicar
o fato, por escrito, ao SUBPERMITENTE para que tais defeitos sejam sanados.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA SUBPERMITENTE
A SUBPERMITENTE obrigar-se-á:
5.1. Indicar o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual.
5.2 Exercer a necessária fiscalização das atividades do restaurante / café, inclusive podendo
solicitar alterações nos produtos e serviços que serão oferecidos.
5.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela SUBPERMISSIONÁRIA,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
5.4. Notificar a SUBPERMISSIONÁRIA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES
6.1 A inobservância, pela SUBPERMISSIONÁRIA, de cláusula ou obrigação constante deste
contrato e seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente,
autorizará a SUBPERMITENTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as
seguintes penalidades:
6.1.1 Advertência;
6.1.2 Multa de 5% (cinco por cento) do valor contratual;
6.1.3 Suspensão temporária de contratar com a SUBPERMITENTE, por prazo não superior a
2 (dois) anos;
6.2 A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito
de a SUBPERMITENTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da
penalidade acarretar para os usuários do MON ou terceiros, independentemente das
responsabilidades criminal ou ética do autor do fato.
CLÁUSULA SETIMA – DA RESCISÃO
7.1. O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, de pleno direito e
independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, e
sem que seja devida qualquer indenização à outra parte, em caso de:
a) falência, dissolução, liquidação, recuperação judicial ou constatação de estado de
insolvência de qualquer das Partes;
b) ocorrência de caso fortuito ou força maior, impeditivos da execução do objeto.
7.2. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido por quaisquer das partes, mediante
comunicação expressa, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
7.3 O presente Contrato poderá ser rescindido a critério das partes sempre que houver
motivação, força maior, fato do príncipe, ou atraso injustificado superior a 120 (cento e vinte)
dias na emissão de autorizações e alvarás pelos órgãos reguladores (municipais, estaduais e
federais).
CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Este instrumento não constitui nem constituirá vínculo de natureza trabalhista entre as
partes e seus respectivos representantes e funcionários.
8.2 Qualquer tolerância na execução deste contrato será entendida como mera liberalidade,
em nada alterando suas cláusulas pelas partes contratantes.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Rua Mal. Hermes 999 Centro Cívico Curitiba Paraná Brasil
CEP: 80.530-230 Fone: 55 41 3350.4400 Fax: 55 41 3350.4414
www.museuoscarniemeyer.org.br

48/49

9.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba/PR para dirimir qualquer dúvida proveniente
deste contrato.
E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai firmado pelas partes na
presença das testemunhas abaixo.
Curitiba, ____________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL
Associação dos Amigos do MON –
Museu Oscar Niemeyer

TESTEMUNHAS:
__________________________

__________________________
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