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ESCLARECIMENTOS 
 
 
Esclarecimentos solicitados por licitante: 
 
1) Faturamento mensal (se possível separado por semana e final de semana): 

Resposta: Não temos a oferecer, pois a proposta atual não necessariamente precisa 
ser utilizada como parâmetro. 

 
2) Quantidade de clientes atendidos por dia (média semana e final de semana): 

Resposta: A média mensal de Associados dependendo de cada mês é variável 
aproximadamente de 350 a 400 pessoas, por semana é variável de acordo com o 
tempo e fluxo do Associados no Clube aproximadamente 70 Clientes por dia;  
Em complemento informamos que: Atendimento médio diário 70 pessoas / 
Atendimento semanal – 490 pessoas / Atendimento mensal – 1.960 pessoas. 

 
3) Quais equipamentos ficam no local caso eu assuma? 

Resposta: Equipamentos que pertence ao patrimônio do Clube na Lanchonete 
localizada atrás do Espaço Cultural são: Coifa, bancadas em inox, geladeira vertical; 
fogão industrial. 

 
4) Confirmando: a metragem é de 250m e 40 lugares - correto?  

Resposta: A Lanchonete dispõe de aproximadamente de 54m² de área de cozinha e 
balcão. O Atendimento de serviço na área comum do clube é de 250m², com 
aproximadamente 40 assentos, que compreende a área externa de espera e 
atendimento e área próxima à piscina. A área comum é de uso e consumo livre, de 
modo que os usuários não estarão obrigados a consumir exclusivamente do locatário. 

 
5) Quantidade de funcionários: 6 - correto?  

Resposta: A quantidade de Funcionários durante a semana já incluso com a Gerente 
é 4 pessoas e aos finais de semana e feriados são o total de 11 funcionários já incluso 
a Gerente. 

 
6) Quais os produtos mais vendidos atualmente?  

Resposta: Bebidas em geral alcoólica e não alcoólica, churrasco no espeto, tudo é 
muito variável de produtos o cardápio da Lanchonete foi pensado para atender o 
público para aquele local e demanda. 

 
7) Saberia me dizer o que os associados sentem mais falta neste local?  

Resposta: Não temos essa informação.  
 


