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1 – INTRODUÇÃO
1.1 O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
torna público que, devidamente autorizada pelo ORDENADOR DE DESPESA, no processo administrativo nº SEI-
180007/00218/2021, fará realizar no dia 30/11/2021, ÀS 14:00 HORAS, na Avenida Presidente Vargas, nº 1.261, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA do tipo MAIOR OFERTA, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666, de
21/06/93, e suas alterações posteriores, pela Lei Estadual nº 287, de 04/12/79 e bem assim pelo Decreto nº 3.149, de 28/04/80, e
respectivas alterações e pela Lei Complementar nº 08 de 25/10/1977, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no
presente Edital, normas estas que os licitantes e interessados declaram conhecer e às quais aderem incondicional e irrestritamente.
1.2 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes,
devendo ser publicadas em todos os veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.
1.3 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.cultura.rj.gov.br e dcp@cultura.rj.gov.br , podendo, alternativamente,
ser adquirida uma via impressa mediante a permuta de 1 pen drive 16GB no seguinte endereço: Avenida Presidente Vargas nº 1.261 –
Assessoria de Licitações e Contratos – Centro – Rio de Janeiro/RJ, de 10:00 até 17:00 horas.
1.4  Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos
em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, por escrito, no seguinte endereço: Avenida Presidente Vargas nº 1.261 –
Assessoria de Licitações e Contratos – Centro – Rio de Janeiro, de 10:00 até 17:00 horas, ou, ainda, através do e-
mail dcp@cultura.rj.gov.br.
1.4.1 Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, responder aos pedidos
de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com
encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observando o disposto no item 1.2.
1.5 Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, no seguinte
endereço: Avenida Presidente Vargas, nº 1.261, Centro, Rio de Janeiro/RJ, de 10:00 até 17:00 horas, ou, ainda, através do e-
mail dcp@cultura.rj.gov.br.
1.5.1 Caberá à AUTORIDADE SUPERIOR, auxiliada pelo Presidente da Comissão de Licitação, decidir sobre a impugnação no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observando o disposto no
item 1.2.
 
2 – DO OBJETO
2.1 O objeto da presente Concorrência é da MAIOR OFERTA, com encargos, para a exploração do BISTRÔ por meio de outorga
Permissão de Uso dos Espaços Públicos para exploração comercial do Bistrô/Café do imóvel situado à rua Dias das Cruz, nº 170 –
Méier – Rio de Janeiro/RJ, onde está instalado o Centro Cultural João Nogueira da Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa, localizado no Centro Cultural João Nogueira, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, na conformidade das especificações
descritas no  Termo de Referência - Anexo 01 e Laudo de Avaliação Técnica - Anexo 02, partes integrantes deste Edital.
2.2 O horário e o regulamento de funcionamento deste será regido conforme Termo de Referência - Anexo01, documento que é parte
integrante deste Edital.
2.3 O Total da área a ser utilizada encontra-se definido no Laudo de Avaliação Técnica - Anexo 02.
 
3 – TIPO DE LICITAÇÃO
3.1 A presente CONCORRÊNCIA rege-se pelo tipo MAIOR OFERTA.
 
4 - VALOR ESTIMADO PARA A PERMISSÃO DE USO
4.1 O valor global MÍNIMO da contrapartida da Permissão de Uso é de R$ 4.615,00 (quatro mil seiscentos e quinze reais)
MENSAL.
4.2 A SECEC para atender aos encargos que lhe são legalmente atribuídos, incorporará à sua receita a renda proveniente da exploração
do espaço, fixada como contrapartida mensal.
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4.3 Cada concorrente deverá computar, na proposta que apresentará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da
incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver
sujeito.
 
5 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1 Poderão participar do certame empresas que atendam às exigências deste Edital, cuja atividade empresarial abranja o objeto desta
licitação, e que comprove habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e
regularidade social, por meio dos documentos relacionados neste certame, e que deverão ser referentes ao estabelecimento licitante.
5.2 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Estadual, com as sanções prescritas nos
incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 ou as que tenham sido punidas por órgão da Vigilância Sanitária.
5.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993.
5.4. Será permitida a participação em regime de consórcios, obedecidas as seguintes regras:
5.4.1 As empresas consorciadas apresentarão compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito por todas,
onde deverá estar indicada a empresa líder, como responsável principal perante a SECEC pelos atos praticados pelo consórcio, devendo
constar expressamente do instrumento poderes específicos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar,
receber e dar quitação, bem como receber citação inicial em juízo.
5.4.2 No consórcio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa líder deverá sempre ser brasileira.
5.4.3 Cada um dos membros do consórcio deverá comprovar, individualmente, mediante apresentação da documentação
comprobatória, a sua habilitação jurídica, a sua qualificação técnica, a sua qualificação econômica financeira e sua regularidade fiscal.
5.4.4 As empresas consorciadas poderão, todavia, somar seus quantitativos técnicos e econômico-financeiros, estes últimos na
proporção da respectiva participação no consórcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste Edital.
5.4.5 Os consórcios deverão ser constituídos de, no máximo, 02 (duas) empresas, sendo que a empresa líder terá participação
majoritária.
5.4.6 O consórcio vencedor ficará obrigado a promover a constituição e o correlato registro antes da celebração do contrato, e não
poderá ter sua constituição ou sua composição alterada, salvo mediante justificativa fundamentada e anuência prévia e expressa de
contratante.
5.4.7 As empresas consorciadas não poderão participar isoladamente da Concorrência, nem mediante participação em qualquer outro
consórcio.
5.4.8 As empresas consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase da licitação quanto na
execução do contrato.
5.4.9 O prazo de duração do consórcio deverá, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório.
 
6 – DO PRAZO
6.1 O prazo de vigência da outorga da PERMISSÃO DE USO será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua publicação
no Diário Oficial do Rio de Janeiro.
 
7 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS
7.1 No local, na data e na hora fixados no item 1.1, os licitantes apresentarão suas propostas em 02 (dois) envelopes, opacos,
indevassáveis e lacrados, designados respectivamente por “A” e “B”, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um deles as
seguintes indicações:
I - ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
SEI Nº 180007/000218/2021
NOME COMPLETO, CNPJ  E ENDEREÇO DO LICITANTE
 
II - ENVELOPE “B”  - PROPOSTA DE PREÇOS
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
 SEI Nº 180007/000218/2021
NOME COMPLETO, CNPJ  E ENDEREÇO DO LICITANTE
 
7.2 Os documentos dos envelopes “A” – HABILITAÇÃO e “B” – PROPOSTA DE PREÇOS, serão apresentados na forma
estabelecida nos itens abaixo.



7.3 Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - deverão ser apresentados no
original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do Art. 32 da Lei Federal 8.666/93, encadernados, com as folhas numeradas
seqüencialmente e rubricadas pelo representante legal do licitante. A documentação das empresas estrangeiras e quaisquer outros
provenientes do exterior deverão estar autenticados pelo Consulado Brasileiro no país de origem e integralmente traduzidos por
tradutor juramentado.
7.4 Pode a Comissão Permanente de Licitação solicitar a exibição do original de qualquer documento.
7.5 As PROPOSTAS DE PREÇOS (documento constante do ENVELOPE “B”) serão apresentadas em 02 (duas) vias, conforme
modelo padronizado que constitui Anexo deste Edital, as quais deverão ser preenchidas pelo licitante, por processo mecânico, e
devidamente rubricadas pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico. Os preços serão apresentados em algarismos e
por extenso, prevalecendo, em caso de discrepância entre estes, a indicação por extenso.
7.6 Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da proposta ou de quaisquer documentos, depois de
entregues os envelopes à Comissão Permanente de Licitação.
7.7 O ENVELOPE “A” conterá os documentos necessários à comprovação da habilitação jurídica, da qualificação técnica, da
qualificação econômico-financeira e da regularidade fiscal do licitante, conforme a seguir discriminado:
7.7.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da composição da Diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Cópia de alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento do
licitante.
f) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser
o participante sucursal, filial ou agência;
g) Ato constitutivo da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devidamente registrado na Junta Comercial, ou certidão expedida
por aquele Órgão, que comprove a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme dispõe o artigo 8º, da Instrução
Normativa nº 103, de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio;
7.7.2 DA REGULARIDADE FISCAL
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
c) prova de regularidade perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante a apresentação
das seguintes certidões:
c.1) a prova de regularidade perante a Fazenda Federal será efetuada por meio da certidão conjunta da Secretaria da Receita Federal e
Procuradoria da Fazenda Nacional;
c.2) a prova de regularidade perante a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa, ou positiva com
efeito de negativa, do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidão da
Dívida Ativa para fins de licitação expedida pela Procuradoria-Geral do Estado;
c.3) a prova de regularidade perante a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa,
de imposto sobre serviços de qualquer natureza;
c.4) a prova de regular cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei será efetuada mediante apresentação de certidão negativa,
ou positiva com efeito de negativa, de débito relativa às contribuições previdenciárias e de terceiro, bem ainda mediante apresentação
de certificado de regularidade de situação relativo ao FGTS.
7.7.2.1 As certidões referidas no item anterior valerão nos prazos que lhe são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas
por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
7.7.2.2 Na hipótese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, a documentação de regularidade
fiscal somente será exigida para efeito da assinatura do contrato, caso se sagre vencedora na licitação.
7.7.2.2.1 Na fase de habilitação deverá ser apresentada e conferida toda a documentação e, havendo alguma restrição na comprovação
da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas que tenham efeito de negativa.
7.7.2.2.2 O prazo acima poderá ser prorrogado, a critério exclusivo da Administração Pública. A prorrogação do prazo deverá ser
concedida pela Administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o
empenho, devidamente justificado.
7.7.2.2.3 A declaração de vencedor de que trata o subitem 7.7.2.2.1 acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
7.7.2.2.4 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.



7.7.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) apresentar certidão negativa de falências e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
a.1) se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, a certidão deverá vir acompanhada de declaração
oficial da autoridade judiciária competente da localidade em que situada sua sede, relacionando quais os Cartórios ou Ofícios de
Registros que controlam a distribuição de feitos relativos à falências e recuperação judicial;
a.2) a certidão deverá ter sido expedida em até 90 (noventa) dias da data constante do item 1.1 para realização da licitação;
b) apresentar 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;
b.1) quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores por índices
oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios;
b.2) tratando-se de sociedade por quotas de responsabilidade limitada ou de capital fechado, o balanço poderá ser substituído pela
declaração de imposto de renda do último exercício, cuja cópia autenticada deverá acompanhar o quadro demonstrativo comprobatório
da boa situação financeira da empresa;
c) comprovação de ser dotada, na data de apresentação da proposta, de capital social devidamente integralizado ou de patrimônio
líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor total do serviço, admitida a atualização na forma do art. 31, § 3º, da Lei nº
8.666/93;
d) comprovação, na forma do item “b” acima, de que possui:
d.1 - Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro);
d.1.1 - será considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela
soma do Passivo Circulante com o Exigível a longo Prazo:
 

ILG = _ ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  >  OU  =  1
                PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

 
d.2 - Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um inteiro);
d.2.1 - será considerado como Índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante:
 

ILC = ATIVO CIRCULANTE     > OU  =  1
         PASSIVO CIRCULANTE

 

d.3 - Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,0 (um inteiro);
d.3.1 -  será considerado Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo
Prazo pelo Patrimônio Líquido:
 

IE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = OU < 1 
                                       ATIVO TOTAL

 

d.4 - os índices contábeis serão calculados pelo licitante e confirmados pelo responsável da contabilidade mediante assinatura e a
indicação de seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade;
e) em se tratando de empresa em fase pré-operacional, isto é, cujo tempo de existência e funcionamento ainda não permitam a
elaboração do documento elencado no item b, fica dispensada a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social, bem ainda a comprovação do atendimento às exigências formuladas no item d acima;
 
7.7.4 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá também ser comprovada experiência de prévia exploração da atividade
descrita como objeto deste edital, mediante apresentação dos seguintes documentos:
a.1 alvará de localização (cópia autenticada)  específico do restaurante que explore atualmente;
a.2 caderneta da Fiscalização Sanitária (cópia autenticada) atualizada do restaurante que explore atualmente.
b para efeito da comprovação da experiência prévia tratada no item anterior, será também admitida a apresentação de documentos de
outras empresas em que o representante legal da pessoa jurídica que afluir ao presente certame tenha participação;
c Atestado de Visita Técnica facultativo, conforme modelo que constitui Anexo 04. a este Edital, que será fornecido pela SECEC  no
dia e hora a serem agendados para visita ao local objeto deste certame, devendo comparecer um representante da empresa credenciado
pela licitante; descrito no item 4 do Termo de Referência - Anexo 01.
c.1 a Visita de que trata o item acima deverá ser agendada no endereço: Avenida Presidente Vargas nº 1.261 – Assessoria de Licitações
e Contratos – Centro – Rio de Janeiro, de 10:00 até 17:00 horas, ou, ainda, através do e-mail dcp@cultura.rj.gov.br.
c.2 É facultado ao licitante comparecer fisicamente ao local da execução do objeto contratual com a finalidade de vistoriá-lo em
conjunto com os eventuais equipamentos existentes, tomando ciência de suas características, material utilizado, estado de conservação
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e eventual necessidade de substituição de peças para a perfeita execução dos serviços objeto desta licitação
d Não será admitida a participação de cooperativa, tendo em vista ser inerente aos serviços contemplados neste Edital a presença dos
elementos de subordinação, pessoalidade e habitualidade, característicos da relação de emprego entre os profissionais e o
concessionário.
7.7.5 Declaração de cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República:
7.7.5.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, nos moldes do Anexo 05 a este Edital, de que não possuem em seu quadro
funcional nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor
de dezesseis anos, na forma do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República.
7.7.5.2 Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitidas pela Delegacia Regional do
Trabalho, ao invés da declaração mencionada no item anterior.
7.8 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PREÇOS) deverá conter a Proposta de Preço em 02 (duas) vias, preenchidas, por meio
mecânico, sem qualquer emenda, rasura, entrelinha ou ressalva, para possibilitar a conferência automática pela Comissão Permanente
de Licitação.
7.8.1 A Proposta de Preço, segundo modelo fornecido pela Comissão Permanente de Licitação na forma do Anexo 03 que compõe
este Edital, devidamente rubricada pelo representante legal da licitante, deverá informar a MAIOR OFERTA pela PERMISSÃO DE
USO do restaurante, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepância, a indicação por extenso, e ser devidamente
assinada pelo representante legal do licitante.
7.8.2 Juntamente com a Proposta de Preço, representada pela contrapartida mensal deverá ser apresentada pelos licitantes, a
discriminação dos serviços que serão oferecidos, o nome fantasia, se houver, além do Projeto de Adaptação do Espaço (caso
necessário) constando de: Ante Projeto de Arquitetura, em escala 1:50, com Planta Baixa; Cortes; Perspectivas; Detalhes;
Memorial Descritivo de Serviços; Equipamentos; Mobiliário e Materiais; Especificações Técnicas, conforme discriminado no
Termo de Referência.
7.8.3 A apresentação do Projeto de Adaptação do espaço por parte dos interessados implica no conhecimento e aceitação das
condições de uso da área que será objeto da Permissão de Uso, como assim expressamente declararem.
 
8 - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 No local, no dia e na hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão comparecer os licitantes, munidos dos envelopes “A” e
“B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os licitantes se farão presentes por seus representantes legais, procuradores ou
prepostos, que para tanto deverão estar portando a carta de credenciamento - Anexo 10 para todos os atos da licitação, firmada  pelo
representante legal da empresa, conforme modelo anexo a este Edital, que deverá ser entregue, fora do envelope, à Comissão
Permanente de Licitação.
8.1.1 A ausência de representantes credenciados não exclui a participação do certame, ficando, todavia, aqueles que se apresentem sem
o devido credenciamento impossibilitados de responder pelo licitante e, em seu nome, praticar qualquer ato.
8.2 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça necessário para o completo exame dos
documentos apresentados, serão recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes e abertos os envelopes “A”, podendo
a documentação deles constante ser examinada por todos os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente
com os membros da Comissão Permanente de Licitação. Após a abertura dos envelopes “A”, a sessão poderá ser suspensa para
julgamento da habilitação.
8.3 Os envelopes “B” serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, que os rubricará, juntamente com
os representantes credenciados dos licitantes.
8.4 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos
representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. Serão considerados habilitados os
licitantes que atenderem integralmente às condições previstas nos itens 7.7.1 a 7.7.5 deste Edital.
8.5 Após comunicado o resultado aos licitantes, será possível passar imediatamente à abertura dos envelopes “B” – Proposta de Preços,
desde que todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação. Neste caso, serão
devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes “B” – Proposta de Preços – fechados.
8.6 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes será designada data para abertura dos envelopes “B”-
Proposta de Preços, observado o prazo de recurso estabelecido neste Edital.
8.7 Ultrapassada a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação não mais poderá desclassificar os licitantes por motivos
relacionados com a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e a regularidade fiscal, salvo em
razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.
8.8 No dia, hora e local marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste
havido renúncia ou desistência expressa de todos os licitantes ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as propostas
de preços dos licitantes habilitados.
8.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste Edital, em especial aquelas com
oferta menor do que o mínimo exigido no item 4 deste edital.
8.10 Será declarada vencedora a proposta que apresentar a MAIOR OFERTA.
8.11 No caso de empate entre as propostas de MAIOR OFERTA será utilizado o critério de sorteio, em ato público.
8.12 Havendo empate no momento do julgamento das propostas será assegurada às microempresas e empresas de pequeno porte
preferência na contratação, caso a proposta de maior valor não tenha sido apresentada por empresa que não detenha tal condição.



8.13 Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou das empresas de pequeno porte, serão
consideradas as propostas por estas apresentadas iguais ou com diferença de até 10% (dez por cento) àquela mais bem classificada.
8.14 Havendo empate proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, proposta
escrita de preço superior àquela considerada vencedora, hipótese na qual terá adjudicado em seu favor o objeto licitado.
b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte que se apresente neste caso não venha a ser contratada, serão convocadas, na
ordem classificatória, as demais que se enquadrem na mesma hipótese, para o exercício de igual direito.
c) na situação de empate na forma antes prevista, existindo equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou
empresa de pequeno porte, proceder-se-á ao sorteio entre estas com vistas a se identificar àquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
8.15 Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contratada pelo critério de desempate, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.16 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas devidamente escoimadas das
causas que deram origem a tal situação.
8.17 O julgamento das propostas de preços (envelope “B”) e a classificação final das propostas será objeto de ata circunstanciada, que
será assinada pelos licitantes credenciados presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
8.18 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua entrega.
8.18.1 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta)
dias, e acaso persista o interesse da empresa, esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
8.19. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente
da proposta.
8.20 A critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não resultem prejuízo
para o entendimento das propostas.
 
9 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO
9.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo ORDENADOR DE DESPESAS da SECEC, o objeto da licitação será
adjudicado ao licitante vencedor, que será convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para
assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO, cuja minuta constitui Anexo 06 deste Edital.
9.2 Deixando o adjudicatário de assinar o TERMO DE PERMISSÃO DE USO no prazo fixado poderá a Comissão Permanente de
Licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocar os licitantes remanescentes que tiverem sido
habilitados, na respectiva ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
9.3 Na forma do disposto no Decreto Estadual nº 33.925, de 18/09/2003, o licitante vencedor deverá apresentar, como condição para
assinatura do TERMO DE PERMISSÃO DE USO, declaração  Anexo 07 de que preenche, em seus quadros, o percentual mínimo de
empregados beneficiários da Previdência Social reabilitados ou de pessoas portadoras de deficiência habilitada, observando a seguinte
proporção:
I – de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento);
II – de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento);
III – de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento);
IV – mais de mil empregados, 5% (cinco por cento).
9.3.1 A licitante que tiver menos de 100 (cem) empregados deverá apresentar declaração firmando tal situação.
9.3.2 O Ordenador de Despesas poderá, a seu critério, encaminhar a declaração apresentada pelo licitante à Delegacia Regional do
Trabalho, órgão responsável pela fiscalização e cumprimento da legislação relativa ao trabalho das pessoas portadoras de deficiência.
9.4 Na hipótese de não atendimento do dispositivo no item anterior poderá a Administração Permitente proceder à convocação dos
demais licitantes, observada a ordem de classificação, como faculta o art. 64, § 2º, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação da
penalidade a que se refere o art. 81 da Lei nº 8.666/93.
9.5 São da exclusiva responsabilidade da Permissionária os ônus e obrigações correspondentes às legislações tributária, previdenciária
e trabalhista, inclusive os decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, que correrão por sua exclusiva conta. A
Permissionária responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a
concessionários de serviços públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si, por seus sucessores,
contratados, prepostos e empregados.
9.6 A fiscalização da execução dos serviços caberá a funcionário indicado pelo ORDENADOR DE DESPESA da SECEC. A
Permissionária se submeterá a todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalização adotadas pela SECEC. Os atos de
fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SECEC e/ou por seus prepostos, não eximem a Permissionária
de suas obrigações no que se refere ao cumprimento do Regulamento Básico, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e
contratuais, em especial, as vinculadas à qualidade dos materiais empregados, que deverão obedecer a todas as normas sanitárias.
 



10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PELA PERMISSÃO DE USO
10.1 Pela utilização do imóvel objeto desta Permissão de uso, a PERMISSIONÁRIA deverá realizar o pagamento, como fins de
contraprestação pecuniária.
10.2 Em razão da necessidade da instalação da Permissionária, vislumbramos a necessidade de criação de carência para pagamento das
prestações para os meses que se iniciarão, a saber:
Mês 1 – 0 (zero);
Mês 2 – 0 (zero);
Mês 3 – 0 (zero);
Mês 4 – 0 (zero);
Mês 5 – Aluguel do mês, mais 50% do mês 01;
Mês 6 – Aluguel do mês, mais 50% do mês 01;
Mês 7 – Aluguel do mês, mais 50% do mês 02;
Mês 8 – Aluguel do mês, mais 50% do mês 02;
Mês 9 – Aluguel do mês, mais 50% do mês 03;
Mês 10 – Aluguel do mês, mais 50% do mês 03;
Mês 11 – Aluguel do mês, mais 50% do mês 04;
Mês 12 – Aluguel do mês, mais 50% do mês 04;;
Mês 13 ao mês 24 – Aluguel mensal;
 
10.2.1Como contraprestação pela Permissão de Uso, o Permissionário pagará, mensalmente por meio de GRE, a importância
constante da proposta vencedora, até o 10º (décimo) dia útil do mês, subseqüente ao de competência, descrito no item 1.1.1 do
Termo de Referência - Anexo 01.
10.2.2 Caso o último dia para realização dos pagamentos da retribuição pelo uso do imóvel e das despesas de energia elétrica seja em
data sem expediente bancário, os pagamentos deverão ser realizados pela PERMISSIONÁRIA no primeiro dia útil seguinte;
10.3 A retribuição mensal devida pelo uso do indicado espaço físico corresponderá ao valor da proposta da licitante contemplada com a
adjudicação do objeto do certame, sendo este valor a ser pago durante o prazo contratual de 24 (vinte e quatro) meses.
10.3.1 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de
atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando- se a seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim
apurado: (6 / 100) I = 0,00016438 I = (TX) I= TX = Percentual da taxa anual = 6%
10.4 O valor da indicada retribuição pecuniária será atualizado, anualmente, a partir do decurso dos 12(doze) primeiros meses de sua
vigência, pela variação apurada do IGP-M ou qualquer outro índice que oficialmente venha substituí-lo, no período considerado.
10.5 Correrão por conta da Permissionária todas as despesas decorrentes do uso do imóvel, tais como, impostos federais, estaduais e
municipais, taxas de serviço, contas e prestações de serviços – água, luz, telefone, taxa de condomínio e outras que se fizerem
necessárias e forem geradas por esta, obrigando-se o mesmo a efetuar os respectivos pagamentos nas devidas épocas.
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de
sua proposta;
11.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
11.3 Cumpre ao fiscal do contrato comunicar a SECEC qualquer irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias e
trabalhistas dos respectivos trabalhadores terceirizados.
11.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
11.5 Receber da Permissionária o valor resultante da prestação do serviço Permissão de Uso, no prazo e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos;
11.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: exercer o poder de mando sobre os empregados da
Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr
o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
11.7 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
11.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
11.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela Contratada;



11.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;
11.11 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art.
3°, § 5°, da Lei no 8.666, de 1993.
 
12. OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA
12.1 Executar os serviços conforme especificações no Termo de Referência edital e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas no Termo de Referência - anexo 01 e em sua proposta;
12.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
12.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à União
ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade;
12.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas
e determinações em vigor;
12.5 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
12.6 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique
no local dos serviços.
12.7 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
12.8 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
12.9 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços,
durante a vigência do contrato.
12.10 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado.
12.11 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes
Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
12.12 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
12.13 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação;
12.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12.15 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1o do art. 57 da Lei no 8.666, de 1993.
12.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
12.17 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
12.18 Caberá à licitante vencedora mobiliar a dependência, objeto desta licitação, com os móveis, utensílios e equipamentos
necessários ao bom funcionamento do Bistrô/Café.
12.19 Executar, às suas expensas, os serviços de limpeza e manutenção dos compartimentos e proximidades, observando, também, as
perfeitas condições de higiene e limpeza das instalações, segundo as normas do Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal
de Saúde.
12.20 Manter em boas condições de limpeza a área interna e adjacente ao Bistrô/Café;
12.21 Afixar tabela de preços em local visível e remeter 1 (uma) cópia ao Fiscal de Contrato;
12.22 Findo o contrato, restituir o imóvel a SECEC em perfeitas condições de uso e conservação.
12.23 O Permissionário deverá responsabilizar-se pelo acondicionamento do lixo em sacos plásticos adequados e seu encaminhamento
diário ao local de coleta.
12.24 É proibida a utilização do espaço físico para outras finalidades que não aquelas previstas no Contrato.
12.25 Executar um programa de prevenção e controle de vetores e pragas urbanas, com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o
acesso e ou a proliferação desses vetores e pragas, por meio de empresa especializada, devidamente regularizada.
 
13. DA SUBCONTRATAÇÃO



13.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
 
14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
14.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços
e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais
representantes da cedente, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência. 
14.3 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
Permissionária que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.4 O representante da cedente deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.5 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Permissionária ensejará a aplicação
de sanções administrativas, previstas no Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.6 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática,
podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique
assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.
14.7 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua
degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.8 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação
de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
14.9 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizada.
14.10 A Permissionária poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser
aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis
e alheios ao controle do prestador.
14.11 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como
quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanções à Permissionária de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
14.12 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar
ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
14.13 A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
Permissionária que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
14.14 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993.
14.15 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
14.15.1 No início da vigência contratual: a. Realizar o primeiro contato com a Permissionária, definindo estratégias de execução dos
serviços; b. Acompanhar o processo de instalação da Permissionária na área cedida, prestando o auxílio e orientação à mesma no que
for necessário; c. Receber da Permissionária a relação de funcionários que integrarão a equipe de serviços.
14.15.2 Rotineiramente: a. Fiscalizar a efetiva execução dos serviços; b. Exigir o cumprimento de todas as especificações do serviço; c.
Realizar vistorias às instalações da Permissionária para avaliar as condições da prestação dos serviços;
14.16 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.17 A Permissão de uso de área interna é precária e outorga direito pessoal intransferível a terceiros.
14.18 Será cobrada taxa fixa mensal de ocupação pela área cedida, no valor definido na realização da concorrência.
14.19 O preço de referência da concorrência foi apurado por um profissional habilitado com registro no CREA.
14.20 A taxa fixa mensal será paga mensalmente pela Permissionária por meio de GRE (Guia de Recolhimento da ESTADO).
14.21 A GRE será emitida pelo fiscal de contrato da CONTRATANTE e entregue à Permissionária com o prazo mínimo de 14
(quatorze) dias úteis de antecedência ao dia de vencimento;
14.22 O valor da taxa ocupação deverá ser recolhido até o 10º (décimo) dia do mês seguinte ao da prestação do serviço.
 



15 – DAS RESTRIÇÕES NO EXERCÍCIO DOS DIRETOS DE PERMISSÃO
15.1 A presente Permissão de Uso é de caráter precário, obrigando o PERMISSIONÁRIO e seus sucessores a:
15.1.1 desocupar a parte do imóvel e restituí-lo à SECEC, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do aviso que lhe for dirigido, sem
necessidade de qualquer interpelação ou notificação judicial, sob pena de desocupação compulsória por via administrativa.
15.1.2 a não usá-lo senão com a finalidade prevista no Item 2 deste Edital;
15.1.3 a não ceder, transferir, arrendar ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, inclusive a seus eventuais sucessores, o imóvel
objeto desta permissão ou seus direitos e obrigações dela decorrentes, salvo expressa e prévia decisão do Exmº Sr. Governador de
Estado e assinatura de Termo Aditivo;
15.1.4 a efetuar a desativação de qualquer equipamento instalado no imóvel, quando solicitado pela SECEC;
15.1.5 cumprir, fiel e rigorosamente, as portarias, regulamentos, normas e outras determinações das autoridades competentes em tudo
que se refira às áreas objeto da Permissão de Uso, seu uso e/ou destinação.
 
16 – DO SEGURO
16.1 Obriga-se o PERMISSIONÁRIO a contratar seguro de Responsabilidade Civil e de Fogo/Incêndio da parte dos imóveis que
utiliza e dos equipamentos e móveis que fazem parte do restaurante.
16.2 O valor a ser contratado será fixado pela SECEC, levando em conta o valor de locação do imóvel estipulado pela Subsecretaria de
Patrimônio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e o valor do imóvel, dos equipamentos e móveis que fazem parte do
restaurante.
16.3 Os seguros serão renovados anualmente, enquanto perdurar a ocupação do imóvel, até a sua efetiva devolução.
16.4 O seguro contratado deverá ser comprovado perante a AUTORIDADE SUPERIOR da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa, no prazo de 07 (sete) dias úteis contados da assinatura do Termo de Permissão de Uso.
16.5 As renovações anuais serão comprovadas no prazo de 07 (sete) dias úteis de suas efetivações.
 
17. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
17.1 Considerando a faculdade de sua exigência, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666/1993, neste processo licitatório será exigido a
garantia contratual de 5% do valor do contrato, a ser restituído após a execução dos serviços.
17.1.1 A garantia, qualquer seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, deverá contemplar a cobertura para os seguintes
eventos:
17.2 prejuízos advindos do não cumprimento do termo de Permissão;
17.3 multas punitivas aplicadas pela fiscalização ao Permissionári o.
17.4 prejuízos diretos causados aos decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do termo de permissão.
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
 1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
 3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
4. comportar-se de modo inidôneo; ou
5. cometer fraude fiscal.
6. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
7. Multa de: 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.
8. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto,
de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 0,1% (um
décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento).
9. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; as
penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
18.2 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;



18.3 Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até cinco anos
18.4 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas
como infração administrativa no subitem 18.1 no Termo de Referência.
18.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
18.6 As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
18.7 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2 do Termo de Referência
 
19 – DA FORÇA MAIOR
19.1 Em caso de incêndio ou de ocorrência de qualquer outro motivo que venha a impedir, total ou parcialmente, o uso do imóvel para
as finalidades a que se destina poderá a SECEC, mediante decisão do Ordenador de despesa  da SECEC, a seu exclusivo critério,
considerar terminada a Permissão de Uso, sem que o PERMISSIONÁRIO tenha direito a qualquer indenização, seja a que título for.
 
20 – DA RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS
O PERMISSIONÁRIO é responsável por danos causados ao Estado ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos
encargos da Permissão de Uso, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento
da execução por órgão da Administração.
20.1 O PERMISSIONÁRIO é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções
coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução dos encargos da Permissão de Uso, podendo a SECEC, a qualquer
tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos.
 
21 – DAS PENALIDADES
21.1 Os licitantes, adjudicatários ou contratados, inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº
8.666/93, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa.   
 
22 – DOS RECURSOS
22.1 Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados da intimação do ato ou data de lavratura de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao Ordenador de Despesas
da SECEC.  Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará a Comissão Permanente de Licitação o
recurso à autoridade superior, que a ratificará ou não, de forma fundamentada.
22.2 A Comissão Permanente de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
22.3 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação do licitante, ou contra o julgamento da proposta de preços,
terão efeito suspensivo.
22.4 A intimação dos atos referidos nas alíneas a, b, c e e do inciso I do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 será feita mediante
publicação no Diário Oficial do Estado – Parte I, salvo para os casos de habilitação ou inabilitação dos licitantes e julgamento das
propostas, se presentes os prepostos de todos os licitantes no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por
comunicação direta aos interessados.
 
23 – DA REVOGAÇÃO
23.1 A Permissão de Uso poderá ser revogada unilateralmente pela SECEC, administrativamente, sem que caiba indenização ao
Permissionário, seja a que título, se ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
1.             dissolução, falência ou concordata do Permissionário;
2.             utilização diversa do espaço daquela estipulada nesta Edital;
3.             atraso no pagamento superior a 02 (dois) meses;
4.             após 30 (trinta) dias corridos da publicação do extrato do Termo de Permissão de Uso, caso o Permissionário, neste prazo,
não inicie os trabalhos para instalação dos serviços, poderá a SECEC convocar o 2º colocado da presente licitação, com o valor da
contrapartida do licitante vencedor, atualizado pelos índices estabelecidos neste Edital;
5.             o Permissionário venha fechar ou abandonar o espaço cujo uso lhe for permitido por prazo superior a 30 (trinta) dias
corridos, a partir do início do funcionamento do Bistrô;
6.             quando, por qualquer razão, não for respeitado algum item deste Edital, seus Anexos e/ou demais documentos que o compõe;
7.             inobservância de qualquer item do Regulamento Básico do restaurante ou do Termo de Permissão de Uso;
8.             caso o Permissionário não cumpra o tempo de Permissão de Uso estipulado neste Edital, este pagará a SECEC, a título de
multa, o valor correspondente ao restante do período de Permissão de Uso.



 
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta.
24.2 A critério da Comissão Permanente de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões formais, dos quais não resultem prejuízo
para o entendimento das propostas.
24.3 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.
24.4 Os documentos exigidos para esta licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da
própria proponente deverão ser datilografados ou impressos em papel timbrado da licitante, indicar o número desta licitação e estar
datados e assinados por representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do documento original, à Comissão
Permanente de Licitação, dispensa a autenticação em cartório.
24.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
24.6 Acompanham este Edital os seguintes anexos:
 
Anexo 01 - Termo de Referência
Anexo 02 - Laudo de Avaliação Técnica
Anexo 03 - Proposta Detalhe
Anexo 04 - Declaração de Visita Técnica (Facultativo)
Anexo 05 - Declaração para atendimentoao inciso v, do art. 27, da lei nº 8.666/93
Anexo 06 - Termo de permissão de uso
Anexo 07 - Declaração Sistema de contribuição previdenciária patronal
Anexo 08 - Declaração de elaboração independente de proposta
Anexo 09 - Declaração para microempresa, empresa de pequeno porte, empresário individual e cooperativas enquadradas no
art. 34, da lei nº 11.488, de 2007
Anexo 10 - Carta de Credenciamento 
Anexo 11 - Declaração de Inexistencia de Penalidade

24.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, com auxílio dos demais membros da
Comissão Permanente de licitação.
 
25 – DO FORO
25.1 É competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação, à contratação e à execução dela decorrente o foro da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 

Rio de Janeiro,        de                               de 2021.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Rosemary Gomes Moreira da Costa Almeida, Subsecretário de Planejamento e Gestão,
em 27/10/2021, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de
agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 23983478 e o código CRC F804A147.

ANEXOS AO EDITAL DE LICITAÇÃO

 
ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6


À/Ao
Comissão de Licitação ou Pregoeiro
a/c Sr.               
Presidente da Comissão ou Pregoeiro
Ref. Concorrência  nº 001/2021

 
__(profissional(is) designado(s) pela empresa)_________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº
____, expedida por _____________, DECLARA ter sido designado pela (Entidade) ,inscrita no CNPJ sob o nº ___________, para
realizar visita técnica às dependências da (local da vistoria) , com objetivo de conhecer o local da execução/prestação dos serviços
previstos nesta licitação, nos termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu representante
legal, o Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA que,
por meio da Vistoria realizada pela pessoa acima indicada, conheceu todos os equipamentos relacionados à execução do objeto da
licitação, e que tem plena ciência das condições físicas do(s) imóvel(is) e/ou equipamento(s) relacionados à contratação, tendo sido
esclarecidas todas as dúvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condições
estabelecidas no edital e seus anexos.
Ou optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo
as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo, em nome da empresa que represento.
 

Rio de Janeiro, ___ de __________ de 2021.
 

______________________________
(nome com assinatura do profissional que realizou a vistoria)

 
______________________________

ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) )

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ)
 

 
 

ANEXO 05
DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO

AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

 
Local e data
À/Ao
Comissão de Licitação ou Pregoeiro
a/c Sr.               
Presidente da Comissão ou Pregoeiro
Ref. Concorrência  nº 001/2021
 

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº __________________, sediada na (endereço completo)           , neste ato
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador da cédula de
identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso
XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos.
 

______________________________
ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

 
 
 

ANEXO 07
DECLARAÇÃO SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

(EM PAPEL TIMBRADO, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

 
Local e data
 À/Ao



Comissão de Licitação ou Pregoeiro
a/c Sr.
Presidente da Comissão ou Pregoeiro
 Ref. Concorrência  nº 001/2021

 
(Entidade) ___ , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato representada pelo seu
representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº ____,
expedida por _____________, DECLARA, sob as penas da Lei, que o regime de contribuição previdenciária patronal adotado, nos
termos do que dispõe a Lei federal nº 13.161/2015, é _____________________________(o licitante deve indicar: a) sistema de
alíquota de 20% sobre a folha de pagamento da Lei Federal nº 8.212/1991; ou b) regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta – CPRB, nos termos da Lei Federal nº 12.546/2011).
 

______________________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ)

 

 
ANEXO 08

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação do Processo licitatório)

 
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE), como representante devidamente constituído de
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE OU DO CONSÓRCIO), doravante denominado LICITANDO, para fins do
disposto no item (COMPLETAR) do Edital (COMPLETAR COM A IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL), declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:
1.             A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
(IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2.             A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato do (IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO), por qualquer meio ou qualquer pessoa;
3.             Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de
fato do (IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO), quanto a participar ou não da referida licitação;
4.             Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do (IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO) antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
5.             Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de (ÓRGÃO LICITANTE) antes da abertura oficial das propostas e;
6.             Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
 

__________________, em ______ de ________________ de 20____.
 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE/CONSÓRCIO NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO)

 
 

ANEXO 09
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E COOPERATIVAS

ENQUADRADAS
NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

 
Local e data
À/Ao
Comissão de Licitação ou Pregoeiro
a/c Sr.              
Presidente da Comissão ou Pregoeiro
Ref. Concorrência nº 001/2021

 
              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           , neste ato representada pelo
seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº
_______, DECLARA que é microempresa, empresa de pequeno porte, empresário individual ou cooperativa enquadrada no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, e



que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma
prevista pela legislação em vigor.
 

______________________________
ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

 

 
 

ANEXO 10
CARTA DE CREDENCIAMENTO

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

 
Local e data
À/Ao
Comissão de Licitação ou Pregoeiro
a/c Sr.              
Presidente da Comissão ou Pregoeiro
Ref. Concorrência nº 001/2021

 
Pela presente, fica credenciado(a) o(a) Sr.(a) ________________, inscrito(a) no CPF sob o nº __________, portador(a) da cédula de
identidade nº ______, expedida por _____________, ou no seu impedimento o (a) Sr.(a) ________________, inscrito(a) no CPF sob o
nº __________, portador(a) da cédula de identidade nº ______, expedida por _____________, para representar  ______________ ,
inscrita no CNPJ sob o nº_______________, junto ao Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria __________ (ou Entidade da
Administração Indireta), na licitação acima referida, a quem se outorga poderes para rubricar propostas dos demais Licitantes, assinar
atas e documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de
recursos, acordar, transigir, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento
em referência.
 

______________________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

 
Observações:

(1) A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no Edital, juntamente com uma cópia autenticada do
Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que autorizar o credenciamento.

(2) Deverá ser entregue, juntamente com a carta de credenciamento, a cópia simples da cédula de identidade do representante designado.

 
 

ANEXO 11
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

 
 

Local e data
À/Ao
Comissão de Licitação ou Pregoeiro
a/c Sr.              
Presidente da Comissão ou Pregoeiro
Ref. Concorrência nº 001/2021

 
              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           , neste ato representada pelo
seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº
_______,  expedida por ____________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão
temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com qualquer
Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual e Municipal cujos efetiros ainda vigorem.
 

______________________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) 
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



Referência: Processo nº SEI-180007/000218/2021 SEI nº 23983478


