
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Subsecretaria de Planejamento e Gestão

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 1. OBJETIVO

1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica para 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, Centro Cultural João Nogueira – Imperator, administrado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em
conformidade com a Lei nº 8.666/1993 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras
providências) e o Decreto Estadual nº 46.642/2019 (Regulamenta a fase preparatória das contratações no âmbito do Estado do Rio de Janeiro).

1.1.1 O pagamento mensal referente à Permissão de Uso de Bem Publico deverá ser efetuado até o décimo dia útil do mês subsequente ao de competência, Permissionária por
meio de GRE (Guia de Recolhimento do ESTADO).
 
1.2 OBJETO
1.2.1 O presente Termo de Permissão de Uso, a título oneroso, tem por objeto a exploração comercial do imóvel situado nas dependências do Centro Cultural João Nogueira, sito a Rua
Dias da Cruz, nº 170 – Méier – Rio de Janeiro/RJ, sob a jurisdição da SECEC, para funcionamento de um Bistrô/Café, atendendo às características e atividades propostas, descrito
neste TERMO DE REFERÊNCIA.

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR MENSAL

ESTIMA DO
(MÍNIMO)

QUANT VALOR TOTAL ESTIMAD O
(MÍNIMO)

01
Permissão de Uso, a título oneroso, de bem imóvel sob a jurisdição da SECEC, para funcionamento de um
Bistrô/Café, situada nas dependências do Centro Cultural João Nogueira, situada na Rua Dias da Cruz, nº 170 –
Méier – Rio de Janeiro/RJ

R$ 4.615,00

24
(vinte e
quatro)
meses 

R$ 110.760,00

 
1.2.2 O objeto da licitação tem a natureza de contrato de adesão, que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade
e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder Permitente.
1.3 A presente contratação adotará como regime de execução indireta por melhor preço.
1.4 O prazo de vigência do Contrato é de 24 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
1.5 A permissão se dará a título precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, havendo interesse do serviço público, independentemente de indenização em conformidade com a Lei
nº 8.666/1993 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras providências) e o Decreto
Estadual nº 46.642/2019.
1.6. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
1.6.1 O objetivo do presente processo é possibilitar a Permissão de Uso de Bem Público onerosa de área editificada com 130,13m², situada no Centro Cultural João Nogueira dos serviços
inerentes ao Bistrô/Café com visita ao público.
1.6.2 A presente contratação se faz necessária para atender as necessidades de diversos usuários que frequentam o referido espaço para adquirir lanches e demais alimentos.
1.6.3 Além disso, e considerando que o Centro Cultural João Nogueira possui instalações aptas a abrigar esse tipo de serviço, avalia-se como tempestiva a abertura de procedimento de
licitação para Permissão de Uso deste espaço, em atenção aos princípios da conveniência, oportunidade e interesse público.
 
2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
2.1 A descrição da solução como um todo abrange a Permissão de Uso, a título oneroso, de bem imóvel sob jurisdição da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, para
funcionamento de um BISTRÔ/CAFÉ, de área de 130,13m² (cento e trinta vírgula treze metros quadrados) e que, para isso, a SECEC/RJ, realizará uma Concorrência a fim de escolher a
proposta mais vantajosa para a Administração.
2.2 A Permissão de uso, a título oneroso, possibilitará arrecadar recursos financeiros para Fundo Estadual de Cultura.
 
3 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
3.1 Os interessados em participar do certame deverão:
3.2 Ser do ramo de atividade compatível com o objeto da licitação;
3.3 Disponibilizar funcionários uniformizados, qualificados para a realização dos serviços, maiores de 18 anos e com ensino fundamental completo;
3.4 A empresa deverá ter conhecimento de utilização e operação dos equipamentos afetos ao serviço de lanchonete;
3.5 Possuir e fornecer no mínimo os equipamentos, mobiliários e materiais listados no item 8; e
3.6 A Permissão de Uso objeto deste processo tem caráter de serviço continuado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, e vigorará pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da
data de assinatura do respectivo Termo, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, por meio do Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, nas condições
determinadas no inciso II, art.57, da Lei n° 8.666/93;
3.7 Após o prazo estabelecido, a Permissão de Uso será finalizada, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, cabendo a PERMISSIONÁRIA desocupar e
entregar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a lavratura de Termo de Desocupação de Imóvel.
3.8 A PERMISSIONÁRIA caberá providenciar junto às autoridades competentes, tão logo seja firmado o Contrato de Permissão de Uso, a obtenção de licenças, autorizações de
funcionamento e alvará de atividades a que se propõe, e quando for o caso, responsabilizando-se pelos ônus decorrentes.
 
4. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO
4.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria (Facultativa) nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:30 horas.
4.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
4.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
4.3 A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.



4.4 A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme anexo ANEXO
I do Termo.
 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
5.1.1 Os serviços ofertados na prestação do serviço de venda de alimentação em geral e lanches pela PERMISSIONÁRIA, deverão ser executados por intermédio, exclusivamente, de
seu(s) funcionário(s).
5.1.2 Os serviços prestados corresponderão apenas aos destinados aos serviços de  venda de  artigos de  alimentação em  geral e lanchonete, Os serviços prestados corresponderão
apenas aos destinados aos serviços de vendas de artigos de alimentação e bebidas em geral.
5.1.3 Da manipulação dos alimentos:
5.1.3.1 A prestação dos serviços objeto desta Permissão de uso deverá se respaldar nos critérios de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, conforme legislações pertinentes,
reforçando a seguir:

 

1.  utilizar adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), tais como uniformes (cor clara), touca, calçados fechados e antiderrapantes, máscaras e luvas quando
necessárias;
2.  todos os gêneros necessários à preparação dos lanches e bebidas, acima descritos, deverão estar disponíveis diariamente. Os tipos de salgados e bolos disponíveis deverão ser variados
semanalmente;
3. incentivar o consumo de sucos e alimentos naturais, comercializando-os de forma a disseminar hábitos saudáveis;
4. não será admitido que alimentos preparados no dia anterior sejam reaproveitados.
5. As instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios devem ser mantidos em boas condições higiênico-sanitárias;
6. Os utensílios e equipamentos utilizados na higienização devem ser próprios para a atividade e estarem conservados, limpos e disponíveis em número suficiente e guardados em local
reservado para essa finalidade. Os utensílios utilizados na higienização de instalações devem ser distintos daqueles usados para higienização das partes dos equipamentos e utensílios que
entrem em contato com o alimento. Nenhum produto ou utensílio de limpeza deve ser armazenado em contato direto com o piso;
7. A área de preparação do alimento deve ser higienizada quantas vezes forem necessárias durante a produção e especialmente, imediatamente após o término do trabalho. Devem ser
tomadas precauções para impedir a contaminação dos alimentos causada por produtos saneantes, pela suspensão de partículas e pela formação de aerossóis. Substâncias odorizantes e ou
desodorantes em quaisquer das suas formas não devem ser utilizadas nas áreas de preparação e armazenamento dos alimentos. Além disso, esses produtos deverão ser identificados e
guardados em local reservado para essa finalidade (limpeza), não mantendo, em hipótese alguma, contato com gêneros alimentícios;
8. Os produtos saneantes utilizados devem estar regularizados pelo Ministério da Saúde;
9. A PERMISSIONÁRIA deverá disponibilizar “dispenser” de sabonete líquido bactericida, álcool em gel, “dispenser” de papel toalha e refis para higienização das mãos dos
empregados da lanchonete;
10. Todo preparo de alimento que produza vapores, deverá ser efetuado, impreterivelmente, com a utilização do devido sistema de exaustão, a fim de evitar à impregnação das
dependências da cantina, como fumaça e odores indesejáveis de qualquer tipo;
11. Nenhum produto alimentício poderá ser exposto à venda, exceto aqueles que estiverem devidamente protegidos contra poeira, insetos e outras formas de acondicionamento;
12. No acondicionamento ou embalagem dos alimentos comercializados não poderão ser utilizadas matérias-primas que possam gerar contato direto com jornais, papéis coloridos ou
filmes plásticos usados, ou qualquer invólucro que possa transferir sustâncias contaminantes aos alimentos;
13. A PERMISSIONÁRIA deverá dispor, de forma gratuita, de embalagens de porções individuais de açúcar, adoçante sucralose, sal, palito de dente, molhos (catchup, mostarda,
pimenta e etc), maionese.
 
5.1.3.2 A PERMISSIONÁRIA deverá fazer o correto descarte do lixo, separando o lixo seco do lixo orgânico em sacos coloridos de acordo com o tipo de resíduo, seguindo as
disposições da Resolução nº 216/2004, que regulamenta as técnicas de boas práticas para serviços de alimentação, e deverá:
1. Dispor lixeiras em quantidades necessárias próximas às fontes de geração de resíduos.
2. Separar os resíduos sólidos adequadamente.

1. Resíduos orgânicos: como folhas, frutas e vegetais;
2. Resíduos recicláveis: como embalagens, papéis e plásticos;
3. Lixo orgânico não reciclável: como papéis higiênicos, óleos e produtos químicos.

3. Utilizar código de cores do CONAMA para identificação das lixeiras.
4. Retirar do local dos serviços, diariamente e devidamente acondicionados, lixos resultantes de suas atividades.
5. Os resíduos devem ser frequentemente coletados e estocados em local fechado e isolado da área de preparação e armazenamento dos alimentos, de forma a evitar foco de contaminação
de atração de vetores e pragas urbanas.
 
5.1.3.2.1 Caberá a PERMISSIONÁRIA providenciar semestralmente, nos meses de julho e janeiro, a dedetização, desratização e desinfecção completa do espaço objeto da Permissão
de Uso, segundo as normas preconizadas por Órgão competente, estadual e/ou municipal, de modo a evitar o acesso e desenvolvimento de ratos, baratas, moscas e formigas nessa área,
apresentando, ao fiscal do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o respectivo relatório.
5.1.3.3 A PERMISSIONÁRIA deverá apresentar informações seguras sobre o uso de inseticida utilizado, especialmente quanto à toxidade e ao tempo de ausência no local. Os
responsáveis pela aplicação destes inseticidas deverão usar uniformes e outros equipamentos de acordo com a legislação em vigor.
5.2 A PERMISSIONÁRIA deverá fornecer, diariamente, no mínimo, os itens abaixo relacionados, cuja relação não é exaustiva, podendo aumentar, reduzir e/ou suspender o
fornecimento dos que não tenham aceitação dos usuários:

1. Café da Manhã ou Lanches rápidos, por exemplo: salgados de forno comuns e integrais, sanduíches frios e quentes, sanduíche natural, biscoitos, tortas doces e salgadas em fatias,
pão de queijo em unidade e em porção, amendoim em saco de 15 g, doces, balas em unidades, chicletes em unidades, doces tipo confeitaria, sorvetes e chocolates, dentre outros.

2. Almoço e Jantar, por exemplo: entradas, massas naturais e integrais, caldos, saladas diversas, carpaccios, quiches, escondidinhos, tábua de frios, refeições naturais e integrais,
dentre outros.

3. Bebidas, como por exemplo: mate, café, café com leite, capuccino, chá, chocolate quente e gelado, água mineral (copo), água mineral (garrafa de plástico de 330 ml), água de coco,
refrescos de guaraná, chás, refrigerantes em lata, sucos em embalagem pequena tipo tetra-pack, iogurtes, bebida alcoólica, dentre outros.

Só será autorizado o fornecimento de refeições diversas (buffet ou prato feito) desde que o Permissionário prepare o espaço em conformidade com as normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).

5.3 Do pessoal:
5.3.1 A PERMISSIONÁRIA será a única e exclusiva responsável por contratar, manter e dirigir sob sua inteira responsabilidade, sem solidariedade da SECEC, pessoal especializado e
em quantidade necessária à perfeita execução do serviço, em todos os níveis, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os encargos previstos na legislação trabalhista,
previdenciária e fiscal, seguro e quaisquer outros não mencionados, em decorrência da sua condição de empregador.
5.3.2 A PERMISSIONÁRIA deverá submeter os funcionários que trabalharão na Cantina, às normas e regulamentos estabelecidos pela Segurança e Medicina do Trabalho.
5.3.3 Todos os funcionários da PERMISSIONÁRIA deverão estar uniformizados com jalecos e identificados com crachás durante o período de atividades laborativas.
5.3.4 A PERMISSIONÁRIA deverá abster-se de empregar, sob qualquer regime ou alegação, pessoal que mantenham vínculo empregatício com a Permitente, devendo substituir, num
prazo de 24 horas, qualquer empregado, de seu quadro de funcionários, cuja permanência no serviço seja julgada inconveniente pela administração, mediante a prévia motivação.



5.3.5 Os funcionários só poderão circular na área de preparação dos lanches devidamente uniformizados e com proteção para cabelos e a higiene pessoal adequada e de acordo com a
legislação vigente.
5.3.6 A PERMISSIONÁRIA e seus funcionários deverão estar sempre portando crachá de identificação.
5.3.7 As pessoas que manipulam alimentos não podem praticar ou possuir hábitos ou condições capazes de prejudicar a limpeza, a sanidade dos alimentos, a higiene dos estabelecimentos
e a saúde dos consumidores, devendo, em especial, adotar as seguintes práticas:

1. Quando no recinto de trabalho devem fazer uso de vestuário adequado;
2. Quando envolvidas na elaboração, preparação ou fracionamento de alimentos devem fazer uso de gorro ou outro, que cubra os cabelos;
3. Quando contatarem diretamente com os alimentos, devem ter as unhas curtas, cabelos e barba aparados ou protegidos;
4. Os alimentos não devem ser tocados com as mãos mais do que o absolutamente necessário e desde que não se possa fazê-lo indiretamente, através de utensílios apropriados;
5. Não podem fumar ou outras práticas semelhantes nos locais onde se encontram os alimentos;
6. Ao empregado caixa incumbe receber moeda ou papel-moeda e este não poderá ter contato com os alimentos. O empregado vendedor não poderá ter contato com moeda ou papel-

moeda.

5.4 Do horário e formas de funcionamento:
5.4.1 O horário de funcionamento do Bistrô/Café será, das de 08:00 às 20:00 h, sendo possível estender o fechamento de acordo com as agendas dos eventos.
5.4.2 A PERMISSIONÁRIA deverá disponibilizar aos clientes a possibilidade de pagamento com cartão de crédito e débito, sem acréscimo no valor cobrado.
5.4.3 A PERMISSIONÁRIA deverá fixar em local visível para os consumidores, um quadro contendo endereço e o telefone do centro de saúde responsável fiscalização sanitária das
cantinas e restaurantes.
5.4.4 A PERMISSIONÁRIA deverá praticar em seus produtos preços compatíveis com os de mercado, não podendo aumentar, sem prévia anuência da Fiscalização Administrativa os
mesmos.
5.4.5 A tabela de preços praticados deverá ser exposta para o usuário, conforme prevê o código de defesa do consumidor.
5.4.6 A Fiscalização Administrativa poderá realizar pesquisa de preço visando verificar se os preços praticados pela Permissionária encontram-se dentro da média do mercado.
5.5 Do início da execução do Contrato
5.5.1 Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato de Permissão de Uso, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência.
5.5.2 A PERMISSIONÁRIA se obriga a colocar o estabelecimento em funcionamento em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Contrato, podendo este
prazo ser prorrogado a critério da Administração.
5.5.3 Ao término da Permissão de Uso, o imóvel deverá ser restituído nas mesmas condições de uso, num prazo máximo de 30 (trinta) dias.
5.5.4 Em caso de revogação da Permissão de uso, o PERMISSIONÁRIA deverá desocupar as instalações no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que for notificado.
5.5.5 Serão realizadas duas vistorias, formalizadas pela assinatura do Termo de Vistoria para Ocupação/Desocupação de Imóvel, pela PERMISSIONÁRIA, uma após assinatura do
Contrato e entrega das chaves do imóvel; e outra na devolução das chaves, após encerramento ou rescisão do contrato. Cada Termo de Vistoria conterá as assinaturas das partes
contratantes e apresentará descrição minuciosa do estado de conservação do imóvel, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes.
 
6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
6.1 Atores que participarão da gestão do Contrato:
6.1.1 Ordenador de Despesas;
6.1.2 Representante Legal da Permissionária
6.1.3 Fiscal Administrativo da SECEC;
6.1.4 Gestor de Contrato do SECEC; e
6.1.5 Fiscal de Contrato.
6.2 Mecanismos de comunicação entre Contratante e Permissionária:
6.2.1 Do contratante para a Permissionária – Ofício ou Notificação;
6.2.2 Da PERMISSIONÁRIA para a Contratante: Documento físico, formal e assinado pelo seu representante legal.
6.2.3 O uso do e-mail é admitido para troca de informações ordinárias;
6.3 Mecanismos de controle para fiscalizar a prestação dos serviços:
6.3.1 Pesquisa de Satisfação dos usuários, realizada trimestralmente;
6.3.2 Método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços ofertados com relação às especificações técnicas com a proposta da Permissionária, com vista à lavratura do
Termo de Vistoria de Ocupação;
6.3.3 Inspeção mensal verificando a existência e o preço dos produtos e a qualidade do serviço ofertado;
6.3.4 Método de avaliação da conformidade dos produtos e dos serviços entregues com relação aos termos contratados.
6.3.5 Procedimento de verificação do cumprimento das obrigações da Permissionária, com especial referência à higiene e qualidade dos produtos ofertados;
6.3.6 Consultar mensalmente todas as Certidões da Permissionária para confirmar a manutenção das condições de habilitação.
 
7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
7.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas, promovendo
sua substituição quando necessário.
7.2 A instalação dos equipamentos, móveis e utensílios necessários à execução dos serviços serão de exclusiva responsabilidade da PERMISSIONÁRIA.
7.3 Modificações de qualquer natureza nas instalações somente serão permitidas com a anuência prévia do Fiscal Administrativo.
7.4 É de responsabilidade e ônus da PERMISSIONÁRIA a instalação de todos os equipamentos necessários ao funcionamento de uma Bistrô/Café, a exemplo dos listados a seguir:
Balcão expositor para salgados; Forno elétrico semiprofissional; Forno microondas; Freezer; Refrigerador; Máquina de café expresso; Liquidificador; Espremedores de frutas;
Processador Fogão elétrico ou a gás; Sanduicheira/chapa; Coifas; Vitrine quente e fria; Mesas e cadeiras; Copos plásticos descartáveis resistentes com tampa (volume 300ml); Porta-
guardanapos;Guardanapos de papel; Embalagens de papel próprias para sanduíches tipo hambúrguer; Embalagens plásticas própria para sanduíche tipo natural; Embalagens plásticas
próprias para salada com tampa; Talheres plásticos para viagem; Talheres em aço (garfos, facas, colheres de sobremesa, colheres de sopa, colheres de café/chá); Pratos de sobremesa em
louça; Recipientes para molhos com tampa; Pegadores em inox; Xícaras pequenas e grandes de louça ou vidro com pires; Colheres Grandes; Espátulas; Facas; Peneiras; Panos de prato;
Panos de chão; Materiais para limpeza e higienização; Rodos; Vassouras; Lixeiras grandes com tampa e pedal; Sacos de lixo; Luvas descartáveis; Toucas descartáveis; Máscaras
descartáveis; Máquinas para pagamento por meio eletrônico – cartões de crédito e débito; Caixa registradora emissora de cupom fiscal; Lixeiras com acionamento por pedal; etc.
7.5 Previsão da estimativa de consumo e de padrões mínimos de qualidade dos equipamentos:
7.5.1 OS FOGÕES OU FORNOS A GÁS a serem utilizados na execução dos serviços deverão:

1. Possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO n° 18, de 15/01/2008, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade
– RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória;

2. Cumprir o índice mínimo de eficiência energética ou o nível máximo de consumo fixado pela Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC n° 363, de 24/12/2007.

7.5.2 OS FORNOS MICROONDAS a serem utilizados na execução dos serviços deverão:



1. Possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO n° 174, de 10/04/2012, que aprova os Requisitos de Avaliação da
Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória;

7.5.3 AS LÂMPADAS FLUORESCENTES compactas com reator integrado a serem utilizados na execução dos serviços deverão:

1. Possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO n° 289, de 16/11/2006, que aprova os Requisitos de Avaliação da
Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória;

2. Cumprir o índice mínimo de eficiência energética ou o nível máximo de consumo fixado pela Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC n° 132, de 12/06/2006.

7.5.4 Os REFRIGERADORES a serem utilizados na execução dos serviços deverão:

1. Possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO n° 20, de 01/02/2006, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade
– RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória;

2. Cumprir o índice mínimo de eficiência energética ou o nível máximo de consumo fixado pela Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC n° 362, de 24/12/2007.

7.5.5 OS VENTILADORES DE MESA, PAREDE E PEDESTAL a serem utilizados na execução dos serviços deverão:

1. Possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO n° 20, de 18/01/2012, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade
– RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória;

 
7.5.6 OS LIQUIDIFICADORES utilizados na prestação dos serviços deverão possuir Selo Ruído, indicativo do respectivo nível de potência sonora, nos termos da Resolução
CONAMA n° 20, de 07/12/94, e da Instrução Normativa n° 3, de 07/02/2000, e legislação correlata.
7.5.7 GÁS

1. O gás deverá estar em local adequado e seguro, com constante manutenção, em área ventilada e coberta. Manter registros, mangueiras e outros equipamentos dentro da validade e
das especificações a fim de evitar incidentes e acidentes.

7.5.8 LIXO/RESÍDUO

1. As latas de lixo deverão ser de material lavável, resistente e com tampas (latas internas deverão ser com pedais);
2. Deverão ser revestidos com sacos plásticos próprios, devidamente acondicionados;
3. A coleta deverá ser antes que a lixeira esteja repleta e devem estar constantemente limpas, higienizadas com detergentes e desinfetantes diariamente;
4. O responsável pela coleta de lixo deverá fazê-lo com luvas;
5. Realizar separação de lixo orgânico e reciclável;
6. Recolhimento do lixo para local definido pela Fiscalização Administrativa;
7. Os óleos e gorduras usados nas frituras, impróprio para uso, deverão ser acondicionados em embalagens e entregues em estabelecimentos para serem reciclados. EM NENHUMA

HIPÓTESE SERÃO JOGADOS NA REDE DE ESGOTO; e
8. Deve-se ter especial atenção às normas de segurança contra incêndio, no tocante ao acumulo de lixo de qualquer espécie.

 
8. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
8.1 A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
8.1.1 A PERMITENTE não pagará nenhuma importância à PERMISSIONÁRIA, como forma de remuneração pelos serviços prestados.
8.1.2 Esta contratação poderá ser revogada a qualquer tempo, havendo interesse da Administração Pública, caso haja culpa ou dolo da PERMISSIONÁRIA, independentemente de
indenização.
8.1.3 Durante a execução do contrato, a PERMISSIONÁRIA é responsável pela integridade física e funcional de todo e qualquer material do imóvel, instalações elétricas, instalações
hidráulicas e benfeitorias feitas durante aquele período.
8.1.4 A PERMISSIONÁRIA será responsável por qualquer ato atentatório à segurança ou danos causados por seus empregados para com terceiros.
 
9. OBRIGAÇÕES DA PERMITENTE
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela PERMISSIONÁRIA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2 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;
9.3 Cumpre ao fiscal do contrato comunicar a SECEC qualquer irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias e trabalhistas dos respectivos trabalhadores
terceirizados.
9.4 Notificar a PERMISSIONÁRIA 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;
9.5 Receber da PERMISSIONÁRIA o valor resultante da prestação do serviço Permissão de Uso, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da PERMISSIONÁRIA, tais como: exercer o poder de mando sobre os empregados da PERMISSIONÁRIA, 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;
9.7 Fornecer por escrito às informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
9.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
9.9 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela PERMISSIONÁRIA;
9.10 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;
9.11 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a PERMISSIONÁRIA houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3°,§ 5°, da Lei no 8.666, de 1993.
 
10 OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA
10.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência 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 neste Termo de Referência e
em sua proposta;
10.2 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;
10.3 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;
10.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
10.5 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
PERMITENTE;



10.6 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.
10.7 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela PERMITENTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.
10.8 Paralisar, por determinação da PERMITENTE, 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.
10.9 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
10.10 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 este
Termo de Referência, no prazo determinado.
10.11 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.
10.12 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;
10.13 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.15 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.
15.16 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
10.17 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;
10.18 Caberá à licitante vencedora mobiliar a dependência, objeto desta licitação, com os móveis, utensílios e equipamentos necessários ao bom funcionamento do Bistrô/Café.
10.19 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.
10.20 Manter em boas condições de limpeza a área interna e adjacente ao Bistrô/Café;
10.21 Afixar tabela de preços em local visível e remeter 1 (uma) cópia ao Fiscal de Contrato;
10.22 Findo o contrato, restituir o imóvel a SECEC em perfeitas condições de uso e conservação.
10.23 A PERMISSIONÁRIA deverá responsabilizar-se pelo acondicionamento do lixo em sacos plásticos adequados e seu encaminhamento diário ao local de coleta.
10.24  É proibida a utilização do espaço físico para outras finalidades que não aquelas previstas no Contrato.
10.25 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.
 
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
 
12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
12.1 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.
12.2 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
12.3 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 neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.
12.4 O representante da PERMITENTE 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.
12.5 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela PERMISSIONÁRIA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste
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.
12.6 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.
12.7 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
PERMISSIONÁRIA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
12.8 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da PERMISSIONÁRIA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.
12.9 Em hipótese alguma, será admitido que a própria PERMISSIONÁRIA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
12.10 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 à excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
12.11 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.
12.12 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.
12.13 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 neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
12.14 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da PERMISSIONÁRIA, 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
PERMITENTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993,
12.15 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
12.15.1 No início da vigência contratual:

1. Realizar o primeiro contato com a PERMISSIONÁRIA, definindo estratégias de execução dos serviços;
2. Acompanhar o processo de instalação da PERMISSIONÁRIA na área permitida, prestando o auxílio e orientação à mesma no que for necessário;
3. Receber da PERMISSIONÁRIA a relação de funcionários que integrarão a equipe de serviços.

12.15.2 Rotineiramente:

1. Fiscalizar a efetiva execução dos serviços;
2. Exigir o cumprimento de todas as especificações do serviço;
3. Realizar vistorias às instalações da PERMISSIONÁRIA para avaliar as condições da prestação dos serviços;



12.16 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da PERMISSIONÁRIA, 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
PERMITENTE  ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.17 A Permissão de uso de área interna é precária e outorga direito pessoal intransferível a terceiros.
12.18  Será cobrada taxa fixa mensal de ocupação pela área cedida, no valor definido na realização do certame.
12.19 O preço de referência do certame foi apurado por um profissional habilitado com registro no CREA.
10.20 A taxa fixa mensal será paga mensalmente pela PERMISSIONÁRIA por meio de GRE (Guia de Recolhimento do ESTADO).
12.21 A GRE será emitida pelo fiscal de contrato da PERMITENTE e entregue à PERMISSIONÁRIA com o prazo mínimo de 14 (quatorze) dias úteis de antecedência ao dia
de vencimento;
12.22 O valor da taxa ocupação deverá ser recolhido até o 10º (décimo) dia do mês seguinte ao da prestação do serviço.
 
13 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
13.1 A emissão da GRE deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.
13.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a PERMISSIONÁRIA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
13.3 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

1. A PERMITENTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

3. A PERMISSIONÁRIA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

13.4 No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da PERMISSIONÁRIA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
13.5 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do
contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
13.6 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
13.7 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.
13.8 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à PERMISSIONÁRIA, por escrito, as respectivas correções;

2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;

13.9 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da PERMISSIONÁRIA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.
13.10 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da PERMISSIONÁRIA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
 
14 DO PAGAMENTO
14.1 Pela utilização do imóvel objeto desta Permissão de uso, a PERMISSIONÁRIA deverá realizar o pagamento, como fins de contraprestação pecuniária.
14.2 Em razão da necessidade da instalação da Permissionária, vislumbramos a necessidade de criação de carência de 6 (seis) meses 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 – 30% do valor do aluguel;
Mês 5 – 50% do valor do aluguel;
Mês 6 – 50% do valor do aluguel;
Mês 7 ao 24º – 100% do valor do aluguel;
14.2.1 O pagamento dos valores da contraprestação pecuniária pela Permissão de uso de que este Termo de Referência trata de responsabilidade da PERMISSIONÁRIA,
deverá ocorrer até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao vencido:
14.2.2 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;
14.3 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.
14.3.1 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%
14.4 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.
15 Correrão por conta da PERMISSIONÁRIA todas as despesas decorrentes do uso do imóvel, tais como, impostos federais, estaduais e municipais, taxas de serviço, e outras que se
fizerem necessárias e forem geradas por esta, obrigando-se o mesmo a efetuar os respectivos pagamentos nas devidas épocas.
 
16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a PERMISSIONÁRIA 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.
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 (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). 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.

16.2 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;
16.3 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;
16.4 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste
Termo de Referência.
16.5 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;
1.6 As sanções previstas nos subitens 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
16.7 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
 
TABELA 01

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

TABELA 02

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

 
1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência;
 
05

 
2

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;
 
04

     3 Manter  funcionário  sem   qualificação   para   executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 03

     

 
4

 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;

 
02

 
5

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
 
03

Para os itens a seguir, deixar de:

 
6

 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;

 
01

 
7

 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;

 
02

 
8

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;
 
01

 
 
 

9

 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item
e por ocorrência;

 
 
 
03

 
10

 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;

 
01

 
11

 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA

 
01



 
 
16.8 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à PERMISSIONÁRIA, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
16.10 As multas devidas e/ou prejuízos causados à PERMITENTE serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
16.11 Caso a PERMITENTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
16.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
16.13 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
16.14 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
16.15 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Estadual e/ou Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
16.16 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
 
17 .CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
17.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
17.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
17.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
17.4 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
17.4.1 Valor Global mensal de no mínimo, R$ 4.615,00 (Quatro mil seiscentos e quinze reais).
17.5 O CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA É O MAIOR VALOR.
17.6 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
 
18 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
18.1 O custo estimado da contratação é o previsto que foi obtido a partir do Laudo de Avaliação do Imóvel.
 
19 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
19.1 Não haverá para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa despesas decorrentes da execução do objeto deste Pregão, uma vez que, trata-se de uma empresa para prestação de
serviços de apoio, de natureza comum (Bistrô/Café), através de Permissão de Uso de fração de bem público, a título oneroso.
 
20 DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
20.1 Em conformidade ao Art. 6º da Instrução Normativa Nº 01 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, os editais para a contratação de serviços deverão prever que as empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços,
quando couber:
20.2 Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
20.3 Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto no 48.138, de 8 de outubro de 2003;
20.4 Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
20.5 Forneça aos empregados os equipamentos de proteção individual que se fizerem necessários, para a execução de serviços, de acordo com a RDC n° 2016 da ANVISA;
20.6 Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de
água e redução de produção de 21.1.6 resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
20.7 Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e/ou Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora,
e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será pro cedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da
IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto no5.940, de 25 de outubro de 2006;
20.8 Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
 
21 DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 De comum acordo as partes cumpriram todo pactuado neste Termo de Referência durante a vigência do contrato de Permissão de Uso, e eventuais debates sobre o tema serão
dirimidos na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rio de Janeiro, 10 março de 2022

Documento assinado eletronicamente por Jose Fernandes Neto, Assessor, em 10/03/2022, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto
nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Taydara Araújo Morais Bezerra Gusmão, Superintendente, em 10/03/2022, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf


art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Marianna Botelho Gualberto da Silva, Coordenadora, em 22/03/2022, às 11:17, 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 29710649 e o código CRC 7A3EB5C5.
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