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SEÇÃO I 

 
 
 

BANCO DO BRASIL S.A 
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA BRASÍLIA - DF 

 
 

CONCORRÊNCIA Nº 2012/00001 (7418) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL 
 

CONCORRÊNCIA  

 
 
 
 
OBJETO: Concessão remunerada de direito real de uso  de área de 40m², no Edifício Sede IV – Complexo 
Central de Tecnologia – CCT, em Brasília-DF, para e xploração da atividade comercial de lanchonete.  
 
IMPORTANTE: 
 
 
• Retirada do Edital  

data limite: 28/01/2013 
hora: das 09h a 17h 

 
• Formalização de consultas:  

data limite: 23/01/2013 
hora: das 09h a 17h 
 

 
• Recebimento e abertura dos envelopes DOCUMENTOS e P ROPOSTA:  

consultar item 4  do Edital 
 
• Custo de reprodução:  

R$ 5,00 (cinco) reais ou 01 (um) CD-R gravável (não utilizado).  
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1. EDITAL: 
 
SEÇÃO  I 
 
ITEM ASSUNTO 

1. OBJETO 
2. ITEM ORÇAMENTÁRIO 
3. RETIRADA DO EDITAL/FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
4. PRAZO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTA 
5. EMPRESAS PARTICIPANTES 
6. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS  
7. PRAZO PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
SEÇÃO  II 
 

ITEM ASSUNTO 
8. IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 
9. CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
10. CONDIÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 
11. FASE DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
12. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
16. GARANTIAS 
17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
2. ANEXOS AO EDITAL: 
 
ANEXO 01 PROJETO BÁSICO – DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LI CITAÇÃO. 
 
ANEXO 02 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO E LINHAS DE FO RNECIMENTO NO SICAF. 
 
ANEXO 03 DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE. 
 
ANEXO 04 MINUTA DA CARTA PROPOSTA. 
 
ANEXO 05 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO ME NOR NO QUADRA DA EMPRESA – 

MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU I NSALUBRE E NÃO EMPREGA 
MENOR DE 16 ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 ANOS. 

 
ANEXO 06 MINUTA DE PROCURAÇÃO . 
 
ANEXO 07 MINUTA DE CONTRATO . 
 DOCUMENTO Nº 01 – DO CONTRATO 
 DOCUMENTO Nº 02 – MAPA DE RATEIO DE DESPESAS 
 
ANEXO 08 VISTORIA . 
 
ANEXO 09 DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PE QUENO PORTE. 
 
ANEXO 10 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLI OS. 
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C O N C O R R Ê N C I A  2012/00001 (7418) 
 

SEÇÃO I 
 
O BANCO DO BRASIL S.A. , por intermédio do Centro de Serviços de Logística – CSL Brasília (DF), torna 
público a realização de processo licitatório, na forma abaixo, do tipo Maior Oferta  de acordo com a Lei nº 8.666, de 
21.06.93 e atualizações posteriores, a Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, o Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, 
o Regulamento de Licitações do Banco do Brasil, publicado no D.O.U. em 24.06.96 e os termos deste Edital, cuja 
minuta-padrão foi aprovada pelo Parecer COJUR/CONSU nº. 13.884, de 03.02.2003, e a minuta específica pelo 
Parecer Ajure (DF) 068-001 de 12/12/2012. 
 
 
 
1. OBJETO  
 
1.1. Concessão remunerada de direito real de uso de área de 40m², no Edifício Sede IV – Complexo Central de 

Tecnologia – CCT, em Brasília-DF, para exploração da atividade comercial de lanchonete.  
 
1.2.     Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 2012/00001 (7418) 
 Centro de Serviços de Logística – CSL Brasília.  

 
1.2.1. Tipo: MAIOR OFERTA   

 
1.2.2. O preço mínimo estabelecido PARA A TAXA DE OCUPAÇÃO PELA OUTORGA DA CONCESSÃO é de: 

 
R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)  
 
O contrato de CONCESSÃO será formalizado com prazo de vigência de 12 (doze) meses, nos moldes da 
minuta constante do Anexo 07 deste Edital, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o prazo máximo 
de 60 (sessenta) meses. 

 
1.3 Verificação Preliminar 
 

1.3.1 A visitação dar-se-á mediante acompanhamento de um funcionário do CSL/LOG/GRUPO 7, e deverá 
ocorrer até o segundo dia útil anterior à data de realização da sessão da Concorrência. Para tanto, os 
interessados deverão entrar em contato com Sr. Tales Seixas, através do telefone: (61) 3104-6187, 
para agendar a visitação do local. 

 
 

2.  Enquadramento contábil: 53920.0211-9 – Rendas d e Aluguéis.  
 
 
3. RETIRADA DO EDITAL/FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS  
 
3.1 O edital poderá ser retirado nos endereços abaixo: 
 

a) Internet - por meio de download, no Portal do Banco do Brasil: http://www.bb.com.br - Outros Sites – 
Compras, Contratações e Venda de Imóveis – Compras e Contratações – Avisos e Editais;  ou 

 
b) Local Físico - CSL Brasília-DF – SCS Quadra 01 Bloco F Edifício Camargo Corrêa, 3º andar – CEP: 

70.397-900, Brasília-DF 
Data/hora - até 28/01/2013 das 09 horas às 17 horas ; 
 

3.2 As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital poderão ser esclarecidas, desde que encaminhadas, 
formalmente, ao CSL Brasília no endereço informado no item “b” acima ou através do e-mail: 
csl.brasilia@bb.com.br. 

 
3.3 As consultas poderão ser respondidas diretamente no endereço eletrônico constante do item 3.2  
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4. PRAZO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS E PROPOSTA 
 

- Recebimento 
 
4.1 Os envelopes lacrados contendo, respectivamente, documentação de habilitação e propostas juntamente 

com o termo de vistoria do Imóvel (Anexo 08)  deverão ser identificados com os termos abaixo e entregues 
ao CSL BRASÍLIA – LICIT 3 – SCS Quadra 01 Bloco F Edifício Camargo Corrêa, 3º andar, CEP: 70.397-900 
Brasília-DF até às 17 horas do dia 29/01/2013, pessoalmente, ou por via postal, com AR (Aviso de 
Recebimento) ou, ainda, poderão ser entregues à Comissão de Licitação no dia/horário e local previstos para 
abertura dos envelopes DOCUMENTOS - item 4.2  desta Seção. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE (INFORMAR CNPJ) 
ENVELOPE Nº 1 DOCUMENTOS 
CONCORRÊNCIA Nº 2012/00001  
BANCO DO BRASIL S.A. – CSL Brasília – Licit 3 – SCS Quadra 01 Bloco F Edifício Camargo Corrêa, 3º 
andar – CEP 70.397-900 – Brasília (DF). 
DATA/HORA DA CONCORRÊNCIA 29/01/2013, às 10 horas. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE (INFORMAR CNPJ) 
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA .  
CONCORRÊNCIA Nº 2012/00001 
BANCO DO BRASIL S.A. – CSL Brasília – Licit 3 – SCS Quadra 01 Bloco F Edifício Camargo Corrêa, 3º 
andar – CEP 70.397-900 – Brasília (DF). 
DATA/HORA DA CONCORRÊNCIA: 29/01/2013, às 10 horas. 

 
4.1.1 A Comissão de Licitação não se responsabiliza por envelope que não for entregue pessoalmente ou 
em lugar diverso do previsto no subitem 4.1, acima, nem pelo extravio dos envelopes “DOCUMENTOS” e 
“PROPOSTAS” que não forem entregues pessoalmente. 

 
- Abertura  

 
4.2 Os envelopes DOCUMENTOS serão abertos no local, data e hora descritos a seguir: 
 

LOCAL – CSL BRASÍLIA – SCS Quadra 01 Bloco F Edifício Camargo Corrêa, 13º andar CEP: 70.397-900 – 
Brasília (DF).  
DATA/HORA – dia 29/01/2013, às 10 horas  

 
4.3 Para a abertura dos envelopes serão observados os procedimentos descritos nos item 11,  da Seção II, deste 

Edital. 
 
4.4 Salvo disposição expressa em contrário, ocorrendo decretação de feriado ou qualquer outro fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste edital 
serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil - de expediente normal no Banco do Brasil S.A., 
subsequente aos ora fixados. 

 
4.5 O documento necessário para a representação do concorrente na sessão de abertura, na forma exigida no 

item 18 , da Seção II, deste Edital, deverá ser entregue à Comissão de Licitação, APARTADO DOS 
ENVELOPES. 

 
5. EMPRESAS PARTICIPANTES  
 
5.1 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a TODAS as exigências contidas neste Edital 

e seus anexos. 
 
6. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS  
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6.1 As propostas deverão ter prazo de validade de no mínimo 60 dias contados da data prevista para a realização 
da sessão de abertura dos envelopes “DOCUMENTOS”; 

 
7. PRAZO PARA A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
7.1 O CONCORRENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação, para 

assinar o Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
CONCORRENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 
BANCO. 
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SEÇÃO II 
 
 
8 . IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO  
 
 
8.1  Estarão impedidos de participar de qualquer fase deste processo licitatório interessados que se enquadrem 
em uma ou mais das situações a seguir: 
 
 8.1.1 pretendem exercer, na área a ser CONCEDIDA atividades incompatíveis com os serviços bancários, 

como, por exemplo: boate, escola de música e/ou dança; academia de artes marciais e/ou ginástica, serrarias 
etc. 

 
8.1.2  estejam constituídas sob a forma de consórcio; 

 
8.1.3  estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Banco; 

 
8.1.4 sejam declarados inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

 
8.1.5  estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 
 
8.1.6  tenham funcionário ou membro da Administração do Banco do Brasil S.A., mesmo subcontratado, 
como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador ou responsável técnico, salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco; 

 
 8.1.7 funcionário do Banco ou membro de sua Administração. 
 
 

8.2  É vedado o nepotismo, nos termos do Decreto 7.203, de 04.06.2010. 
 
 
9. CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO  
 
 
 9.1 A fase de habilitação consiste na comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, 
qualificação técnica e econômico-financeira do concorrente. 
 
 9.2 A critério do concorrente, a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e a qualificação econômico-financeira 
poderão ser comprovadas diretamente no Banco, ou, alternativamente, por intermédio do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, registro cadastral oficial do Poder Executivo Federal. 
 
 9.3 A regularidade da habilitação do licitante registrado no SICAF será confirmada por meio de consulta “on-line” ao 
Sistema, no ato de abertura dos envelopes DOCUMENTOS.  
 
 9.4 Os documentos necessários para registro cadastral no SICAF estão previstos no Manual do SICAF, disponível 
no sítio www.comprasnet.gov.br, opção Publicações / Manuais / SIASGnet, que contempla, também, os 
procedimentos e instruções de preenchimento dos formulários. 
 
9.5 As orientações detalhadas para apresentação de documentos relativas à fase de habilitação constam do Anexo 
2 deste Edital. 
 
 
10. CONDIÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA  
 
 
10.1 As propostas deverão ser apresentadas com a identificação do concorrente, redigidas com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas, assinadas na última folha e rubricadas nas 
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demais pelo responsável ou procurador do concorrente devidamente credenciado, devendo delas constar os 
seguintes itens: 
 

10.1.1 VALIDADE DA PROPOSTA, no prazo indicado no item 6.1 , da Seção I, deste Edital; 
10.1.2  A proposta deverá apresentar o valor igual ou superior ao preço mínimo, informado no item 1.2.2 
deste Edital, expresso em moeda corrente no país, em algarismo e por extenso. Na hipótese de divergência, 
prevalecerá o valor grafado por extenso; 

 
10.2 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
14.12.2006 e para que essas possam usufruir do tratamento diferenciado previsto no capítulo V da referida Lei e do 
Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, é necessário que na identificação da mesma conste as expressões 
“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou 
denominação, conforme o caso e que apresentem declaração constante do Anexo 09, documento imprescindível 
para habilitação. 

 
10.2.1 A declaração referida no item anterior servirá como comprovação do enquadramento do participante 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, as quais declararão, sob as penas da 
lei,  que cumprem os requisitos legais para a qualificação como  “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno 
Porte”, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 
nº 123/2006 e no Decreto nº 6.204/2007. 
 

10.3 É vedada a apresentação de mais de uma proposta para a mesma área, pelo mesmo concorrente. 
 
 
11. FASE DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.  
 
 
11.1 A Comissão de Licitação receberá os envelopes no local, dia e horário previstos no item 4.2 , da Seção I, 

deste Edital. 
 
11.2 Após o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes, o que será declarado pela Comissão de 

Licitação na sessão de abertura dos envelopes DOCUMENTOS, nenhum outro envelope ou documento será 
recebido, dando-se início à abertura dos mesmos em duas fases: fase de habilitação e fase de julgamento. 

 
11.3 De todas as reuniões públicas, a Comissão de Licitação lavrará ata circunstanciada, a ser assinada pelos 

membros da Comissão e pelos representantes dos concorrentes presentes a sessão ou por aqueles 
nomeados na forma do item 11.4 , a seguir. 

 
11.4 Havendo acordo, e mediante lavratura em ata, os concorrentes presentes poderão nomear apenas alguns 

entre eles para rubricar os documentos apresentados, seja na fase de habilitação, seja na de julgamento de 
propostas. 

 
 

- Fase de Habilitação  
 
11.5 A fase de habilitação consiste na verificação de regularidade da situação do fornecedor na forma do Anexo 

02: 
 

a) habilitação junto ao BANCO: abertura dos envelopes DOCUMENTOS, conferência e exame da 
documentação neles contida; 

b) habilitação junto ao SICAF: verificação da habilitação e da linha de fornecimento dos concorrentes no 
SICAF e também na abertura dos envelopes DOCUMENTOS, conferência e exame da documentação 
neles contida. 

 
11.6 Será efetuada consulta “on-line” no SICAF para os concorrentes que optaram por comprovar a habilitação por 

meio do referido Sistema e o registro em, pelo menos, uma das linhas de fornecimento relacionadas no item 
2.1.3 do Anexo 02 deste Edital. Nesta ocasião serão impressas as respectivas consultas “Situação do 
Fornecedor” e “Linhas de Fornecimento”, sendo as mesmas assinadas pelos membros da Comissão de 
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Licitação e pelos representantes dos concorrentes presentes, ou por aqueles nomeados na forma do item 
11.4, desta Seção. 

 
11.7 Dependerá de consulta junto à SLTI (Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, vinculada ao 

ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) a habilitação dos concorrentes que, embora não 
habilitados no SICAF ou com documentação vencida, apresentarem, na sessão de abertura dos envelopes 
DOCUMENTOS, cópia do formulário “Recibo de Solicitação de Serviço”, protocolado no prazo regulamentar.  

 
11.8 Caso o fornecedor não esteja regular no SICAF e comprovar, exclusivamente, mediante apresentação do 

formulário de Recibo de Solicitação de Serviço – RSS, a entrega da documentação a sua Unidade 
Cadastradora, no prazo regulamentar, os trabalhos serão suspensos para procedimento de diligência, na 
forma estabelecida no § 2º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
11.9 Em seguida, dar-se-á início à abertura dos envelopes DOCUMENTOS tanto dos concorrentes habilitados no 

SICAF como daqueles que optaram pela habilitação diretamente junto ao Banco. Os documentos serão 
conferidos e analisados pela Comissão de Licitação. 

 
11.10 Todos os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação, por todos os 

representantes dos concorrentes presentes ou por aqueles nomeados na forma do item 11.4 , desta Seção I. 
 
11.11 Se assim o permitirem as circunstâncias, a Comissão de Licitação efetuará a conferência e o exame dos 

documentos de habilitação na própria reunião de abertura. Caso contrário, o fará em sessão reservada. 
 
11.12 Quando a documentação for analisada na própria reunião e estando presentes todos os representantes dos 

concorrentes, a Comissão divulgará o resultado da habilitação, e: 
 

11.12.1 havendo desistência de todos os concorrentes da intenção de interpor recurso, mediante 
manifestação formal de todos, registrada em ata, será dada continuidade à reunião, com a 
abertura dos envelopes PROPOSTA; ou 
 

11.12.2 não havendo desistência de todos os concorrentes da intenção de interpor recurso, a Comissão de 
Licitação divulgará, na própria reunião, a data da abertura dos envelopes PROPOSTA, abrindo-se 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, contado a partir do primeiro dia útil 
subsequente àquele em que se realizou a reunião. 

 
11.13 Na hipótese de não estarem presentes à reunião de abertura dos envelopes DOCUMENTOS todos os 

representantes dos concorrentes, ou de a documentação ser analisada em sessão reservada, o resultado da 
fase de habilitação e a data da abertura dos envelopes PROPOSTA serão divulgados no Diário Oficial da 
União, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, contado a partir do primeiro 
dia útil subsequente ao da publicação. 

 
11.14 Caso não se proceda na mesma sessão à abertura dos envelopes PROPOSTA, estes serão rubricados pelos 

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes dos concorrentes que assim o desejarem, para 
posterior guarda em local seguro, de forma a garantir a sua inviolabilidade. 

 
11.15 Serão inabilitados os concorrentes que: 
 

11.15.1 não possuam patrimônio líquido mínimo na forma estabelecida no Anexo 02,  deste Edital; 
 

11.15.2 apresentarem qualquer documento com data de validade vencida, inclusive aqueles relacionados no 
SICAF; 
 

11.15.3 não apresentarem quaisquer dos documentos exigidos no Anexo 02 , deste Edital, ou os 
apresentarem com adulteração, falsificação, emenda, rasura ou vencidos; 
 

11.15.4 não atenderem a todas as exigências deste Edital; 
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11.15.5 não estiverem habilitados no SICAF ou não apresentarem a documentação para habilitação junto ao 
Banco, conforme a opção de habilitação, na forma do Anexo 02.  

 
11.16 A inabilitação será justificada pela Comissão de Licitação e impedirá o concorrente de participar das fases 
posteriores. 
 
11.17 Os envelopes DOCUMENTOS e PROPOSTA dos concorrentes inabilitados estarão disponíveis para 
devolução no prazo de 60 dias a contar da publicação no D.O.U do julgamento da licitação, após o que serão 
destruídos. 
 
 
- Fase de Julgamento  
 
11.18 Não tendo sido interposto recurso ou tendo havido desistência deste ou, ainda, tendo sido julgados os 
recursos interpostos, dar-se-á início à fase de julgamento, com a abertura dos envelopes PROPOSTA dos 
concorrentes habilitados. 
 
11.19 Abertos os envelopes PROPOSTA, todas as propostas e respectivos anexos serão rubricados pelos membros 
da Comissão de Licitação e pelos representantes dos concorrentes presentes, ou por aqueles nomeados na forma 
do item 11.4  desta Seção, após o que a Comissão de Licitação declarará encerrada a reunião, informando que as 
propostas serão analisadas posteriormente. 
 
11.20 Na apreciação das propostas, serão observados os critérios de classificação e julgamento previstos no item 
12, desta Seção. 
 
11.21 O resultado será divulgado no Diário Oficial da União, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
interposição de recursos, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação. 
 
11.22 Não tendo sido interposto recurso, ou tendo havido desistência deste, ou, ainda, tendo sido julgados os 
recursos interpostos, o objeto da licitação será adjudicado ao concorrente vencedor, o qual será convocado para 
assinar o contrato na forma do item 7.1 , da Seção I, deste Edital. 
 
11.23 Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes PROPOSTA, não mais caberá desclassificar 
concorrentes por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento. 
 
 
12. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.  
 
 
12.1 No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo 

considerada vencedora a proposta que oferecer a MAIOR OFERTA para A TAXA DE OCUPAÇÃO PELA 
OUTORGA DA CONCESSÃO da área objeto desta licitação.  

 
12.2 Serão desclassificadas as propostas que: 
 

12.2.1 não atenderem às exigências contidas neste Edital ou impuserem condições; 
 

12.2.2 apresentarem irregularidades ou contiverem rasuras, emendas ou entrelinhas que comprometam seu 
conteúdo; 

 
12.2.3 oferecerem preço inferior ao preço mínimo. 
 

12.3 Não se considerará qualquer cláusula ou condições especiais no corpo da proposta, oferta de vantagens não 
previstas neste Edital, nem preço ou vantagens baseados nas ofertas dos demais concorrentes.  

 
12.4 Poderão ser admitidas, a critério da Comissão de Licitação, alterações formais destinadas a sanar evidentes 

erros que não impliquem alteração do conteúdo da proposta. 
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12.5 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio, em 

ato público para o qual serão convocados todos os concorrentes, vedado qualquer outro processo. Todos os 
concorrentes serão comunicados, formalmente, do dia, hora e local do sorteio. 

 
12.6 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todos os convocados, o sorteio será 

realizado a despeito das ausências. 
 
12.7 Caso todos os concorrentes sejam inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, o Banco poderá fixar 

aos participantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de novas 
propostas, excluídas as causas da inabilitação ou desclassificação. Todos os concorrentes serão 
comunicados, formalmente, do dia, hora e local da abertura dos novos envelopes. Neste caso, o prazo de 
validade das propostas será contado da nova data de abertura dos envelopes PROPOSTA. 

 
 
13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS.  
 
 
13.1 As impugnações ao Edital e os recursos contra as decisões referentes ao processo deverão ser formalizados 

e protocolados junto à dependência do Banco indicada no item 3.1  - Seção I deste Edital e seu 
processamento se dará por intermédio da Comissão de Licitação. 

 
13.2 Recebido, o recurso será comunicado aos demais concorrentes, que poderão impugná-lo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. Findo esse prazo, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar 
o recurso, devidamente informado, a autoridade competente, para a decisão final. 

 
13.3 O prazo para interposição de recurso será contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao da intimação 

do ato. 
 
13.4 Com a divulgação do resultado - de habilitação ou de julgamento - estará automaticamente franqueada vista 

dos autos do processo aos concorrentes, durante o prazo previsto para a interposição de recursos e/ou 
impugnações aos recursos, e no horário fixado para o atendimento ao público - item 3 -  Seção I deste Edital. 

 
13.5 Os recursos das decisões referentes à fase de habilitação complementar e à de julgamento de propostas 

terão efeito suspensivo, podendo o Banco do Brasil S.A., motivadamente e se de seu interesse, atribuir efeito 
suspensivo aos recursos interpostos contra outras decisões. 

 
13.6 As questões relativas à habilitação preliminar dos concorrentes no SICAF deverão ser dirimidas diretamente 

pelo interessado junto à respectiva Unidade Cadastradora e não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 
109, I, d, da Lei 8.666/93 e parágrafo segundo do mesmo artigo. 

 
13.7 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que venha a apontar, fora do prazo legal, 

falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
13.8 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo concorrente. 
 
 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
 
14.1 As seguintes sanções poderão ser aplicadas aos concorrentes e à CONTRATADA, conforme o caso, sem 

prejuízo da reparação dos danos causados ao Banco pelo infrator: 
 

14.1.1 advertência; 
 

14.1.2 multa; 
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14.1.3 suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Banco e suas subsidiárias, por período 
não superior a 2 (dois) anos; 

 
14.1.4 declaração de inidoneidade para licitar e 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. 

 
14.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 

concorrente e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 
 
15.3 ADVERTÊNCIA  
 
 

15.3.1 A advertência poderá ser aplicada quando ocorrer: 
 

a) descumprimento das obrigações editalícias ou contratuais que não acarretem prejuízos para o 
Banco; 

b) execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços, desde que sua 
gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou declaração de inidoneidade. 

 
15.4 MULTA 
 
 

15.4.1 A multa poderá ser aplicada nos percentuais e condições indicados no contrato. 
 
15.4.2 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 

compensatório, e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da obrigação de indenizar eventuais 
perdas e danos. 

 
15.4.3 O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA multa por inexecução total ou parcial do contrato 

correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal/fatura do objeto contratado.  
 

15.4.4  A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao Banco serão deduzidos de 
qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente. 

 
15.4.5 A CONTRATADA desde logo autoriza o CONTRATANTE a descontar dos valores por ele devidos o 

montante das multas a ela aplicadas. 
 
15.4.6 Quando estiver encerrando o prazo de vigência do contrato, a multa moratória será auto-aplicável, 

não cabendo defesa prévia à CONTRATADA. 
 

 
15.5 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA  
 
 

15.5.1 A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 
 

a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b) retirada da proposta, após a fase de habilitação, sem que a Comissão de Licitação tenha aceito as 

justificativas apresentadas; 
c) recusa injustificada em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo Banco; 
d) reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
e) atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no contrato; 
f) reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
g) irregularidades que  ensejem a frustração da licitação ou a rescisão contratual; 
h) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
i) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou prejudicar a execução do 

contrato;  
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j) prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o concorrente idoneidade para contratar com o 
Banco. 

 
15.5.2 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. 

 
15.5.2.1 A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da Fazenda quando 
constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Banco, evidência de atuação com 
interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao Banco ou aplicações 
sucessivas de outras penalidades. 

 
 
16. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO.  
 
 
16.1 Após o julgamento da proposta, a homologação do resultado pela autoridade competente e a adjudicação do 

objeto, o BANCO DO BRASIL S.A. – a seu exclusivo critério - e o(s) CONCORRENTE(S) VENCEDOR(ES) 
poderão firmar contrato específico nos termos da minuta de Contrato que integra este Edital. 

 
16.2 O CONCORRENTE VENCEDOR será convocado no prazo estabelecido no item 7.1 , da Seção I, deste Edital. 
 
16.3 No ato da contratação, o PARTICIPANTE VENCEDOR deverá apresentar documento que habilite o seu 

representante a assinar o Contrato em nome da empresa (procuração reconhecida em cartório ou contrato 
social). 

 
16.4 A recusa injustificada do CONCORRENTE VENCEDOR em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido 

caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, reservando-se ao BANCO o direito de, 
independente de qualquer aviso ou notificação, realizar nova licitação ou convocar os concorrentes 
remanescentes, respeitada a ordem de classificação, prevalecendo, neste caso, as mesmas condições da 
proposta do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço. 

 
16.5 Os concorrentes remanescentes convocados na forma do item 16.4 que  não concordarem em assinar o 

Contrato, não estarão sujeitos às penalidades mencionadas no item 15.  
 
16.6 A assinatura do Contrato estará condicionada à regularidade da situação do CONCORRENTE VENCEDOR, 

inclusive a demonstração da qualificação técnica exigida no Anexo 02.  
 
16.7 Caso o CONCORRENTE VENCEDOR seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, constituída na 

forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, a comprovação da 
regularidade fiscal será condição indispensável para a assinatura do contrato, sem prejuízo das disposições 
previstas nos itens acima. 

 
16.7.1 Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for 
declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de certidões negativas ou 
positivas, com efeito de certidão negativa. 

 
Obs.:    a)  a declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento  posterior 

ao julgamento das propostas; e 
b) a prorrogação do prazo previsto neste subitem será sempre concedida pelo Banco, 

quanto requerida pelo CONCORRENTE, a não ser que exista urgência na contratação, 
devidamente justificada. 

 
16.7.2 A não regularização da documentação no prazo acima estipulado, implicará na decadência do direito 

à contratação pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sem prejuízo das sanções 
previstas no item 15 , sendo facultado ao BANCO convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
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16.8 A rescisão do contrato poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 
 

16.8.1 administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, além dos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVI a XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, nas seguintes 
situações: 

 
16.8.2 amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE, mediante 

aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pela partes à 
época da rescisão; e 

 
16.8.3 judicialmente, nos termos da legislação. 

 
16.9 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 
 
 
17.  GARANTIA CONTRATUAL  
 
 
17.1  A Contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, garantia no valor equivalente a 5% 

(cinco por cento) do preço total  contratado, devendo apresentar ao CONTRATANTE, conforme previsão 
contratual (Anexo 07 ), o comprovante de uma das modalidades a seguir: 

 
17.1.1 fiança bancária; 
 
17.1.2 seguro-garantia; ou  
 
17.1.3 caução em dinheiro. 

 
17.2 Em caso de fiança bancária, deverão constar no instrumento, os seguintes requisitos: 
 

17.2.1 prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato; 
 

17.2.2 expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal do pagador, fará o 
pagamento ao Banco do Brasil S.A., independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado 
não cumpra suas obrigações; 

 
17.2.3 expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do 

Código Civil; e 
 

17.2.4 cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 
 
17.3 Não será aceita fiança bancária que não atenda aos requisitos estabelecidos no item anterior. 
 
17.4 Em se tratando de seguro-garantia: 
 

17.4.1 a apólice deverá indicar o CONTRATANTE como beneficiário; e 
 
17.4.2 não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses do Banco. 

 
17.5 O valor em dinheiro depositado em caução será administrado pelo BANCO DO BRASIL S.A., por meio de 

aplicações financeiras, de comum acordo com a CONTRATADA, que terá acesso aos extratos de simples 
verificação da conta de caução. 

 
17.6 Utilizada a garantia, a CONTRATADA fica obrigada a integralizá-la no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da 

data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE. 
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17.7 O valor da garantia principal, somente poderá ser disponibilizado à CONTRATADA quando da assinatura do 
Termo de Recebimento Definitivo ou rescisão do contrato, desde que não possua obrigação ou dívida 
inadimplida com o CONTRATANTE e mediante expressa autorização deste. 

 
17.8 O Banco poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir das despesas 

decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas da CONTRATADA. 
 
17.9 Toda e qualquer garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das obrigações da contratada 

eventualmente inadimplidas na vigência do contrato e da garantia, e não serão aceitas se o garantidor limitar 
o exercício do direito de execução ou cobrança ao prazo de vigência da garantia. 

 
 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
18.1 Considerar-se-á legítimo representante do concorrente, na sessão de abertura desta licitação e nas demais 

ocasiões relativas a este processo, aquele que detiver amplos poderes para tomar quaisquer decisões 
relativamente a todas as fases, inclusive renúncia de interposição de recursos, devendo, para tanto, 
apresentar documento de identidade com fé pública, observando-se as seguintes situações: 

 
18.1.1 quando tratar-se de representante designado pelo concorrente no próprio SICAF, por intermédio do 

formulário “Dados do Representante”, será efetuada consulta “on-line” ao aludido Sistema, de onde 
será impresso o comprovante e juntado ao processo. 

 
18.1.2 caso o representante do concorrente seja pessoa diferente das indicadas no SICAF, deverá ser 

apresentado também um dos seguintes documentos: 
 

a) instrumento particular de procuração, assinado pelo outorgante, com firma reconhecida em Cartório, 
conforme modelo constante do Anexo 06 , deste Edital; 

 
b) instrumento público de procuração contemplando os mesmos poderes relacionados na minuta constante 

do modelo do Anexo 06 , deste Edital; ou 
 

c) documento de constituição da empresa, quando se tratar de sócio. 
 
18.2 A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento impedirá o representante de se 

manifestar nas sessões e responder pela firma. 
 
18.3 Nas fases do procedimento licitatório, será admitido apenas um representante por concorrente. 
 
18.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o BANCO DO BRASIL S.A. 

revogá-la ou anulá-la, no todo ou em parte, bem como prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento dos envelopes ou para sua abertura. 

 
18.5 O concorrente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inveracidade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do concorrente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do contrato, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 

 
18.6   É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  
 
18.7 Os concorrentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão responder, por escrito, 

no prazo determinado pela Comissão, sob pena de inabilitação/desclassificação. Todas as comunicações 
deverão ser feitas por escrito. 

 
18.8 Todas as condições deste Edital e seus respectivos anexos farão parte do Contrato, independentemente de 

transcrição. 
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18.9 Todas as decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos concorrentes mediante 

intimação, a qual poderá se dar nas próprias reuniões - se presentes todos os concorrentes - ou por qualquer 
meio de comunicação que comprove o recebimento, ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da 
União. 

 
18.10 Durante as sessões públicas deste processo licitatório, os casos não previstos neste Edital serão decididos 

pela Comissão de Licitação. 
 
18.11 A participação na presente licitação implica aceitação em todos os termos deste Edital. 
 
18.12 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o do local da 

realização do certame. 
 
 
 
Brasília (DF), 28 de dezembro de 2012. 

 
 

BANCO DO BRASIL S.A 
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 

BRASÍLIA (DF) 
CNPJ: 00.000.000/5844-01 

 
 
 

__________________________________ 
Alécia Maria G. Matos 

Presidente da Comissão de Licitação 

__________________________________ 
Lucas Araújo Cassiano Dias 

Relator da Comissão de Licitação 



 

DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES 
CSL- CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA BRASÍLIA (DF) –  
CONCORRÊNCIA Nº 2012/00001 (7418) 
=============================================================================== 

16 

 

ANEXO 01  
 

======================================================================================= 
PROJETO BÁSICO 

DESCRIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
======================================================================================= 

 
1. OBJETO. 
 
1.1. Concessão remunerada de direito real de uso de área de 40m², no Edifício Sede IV – Complexo Central de 
Tecnologia – CCT, para exploração da atividade comercial dos serviços de lanchonete. 
 
 
1.2. DEPENDÊNCIA ONDE O SERVIÇO SERÁ PRESTADO 
 

Endereço: STN 716, Conjunto C, Edifício Sede IV - Complexo Central de Tecnologia - Asa Norte, CEP: 
70.770-910 Brasília-DF. 
 

A Diretoria de Tecnologia ocupa em Brasília a dependência do Edifício Sede IV com aproximadamente 3.200 
pessoas, considerando funcionários, estagiários, adolescentes trabalhadores e empresas terceirizadas. 
 
 O cardápio deverá ser previamente submetido à aprovação da Administração do Ed. Sede IV e deverão ser 
comercializados produtos alimentícios tais como, suco em caixa, suco natural, refrigerantes, misto quente, 
sanduíche natural, biscoitos, doces, e salgados, vitamina, água mineral e café expresso, sendo produtos como 
referência todos considerados de primeira linha pelo mercado. 
 
 
1.3. ESPECIFICAÇÕES  

 
1.3.1 Os alimentos que exijam cozimento, grelha e/ou fritura deverão ser preparados nas dependências da 
CONCESSIONÁRIA e transportados, acondicionados apropriadamente em recipientes térmicos, por frota própria de 
veículos até o prédio, de modo que os alimentos sigam as condições de higiene e segurança previstos na legislação 
aplicável e cheguem até os consumidores com adequado valor nutricional. 
 
1.3.2 Os produtos, constantes do cardápio básico da lanchonete, bem como os produtos considerados diversos, 
deverão fazer parte do cardápio oferecido e serão fiscalizados pelos próprios funcionários que utilizarão a 
lanchonete, que poderão solicitar intervenção se verificarem preços abusivos, acima dos praticados no mercado. 
 
1.3.3 Uma vez constatada a prática abusiva, ficará a empresa sujeita às penalidades estabelecidas no Edital. Os 
produtos avaliados na proposta de preço, considerados no critério de julgamento, deverão, permanentemente, fazer 
parte do cardápio de opções oferecidos aos funcionários. 
 
1.3.4 O cardápio básico de refeições rápidas e prontas deverá ser substituído periodicamente, planejado para os 
cinco dias da semana e disponibilizado diariamente. Deverão ser ofertadas como cardápio básico da lanchonete, no 
mínimo, 05 (cinco) variedades de salgados, 04 (quatro) de sanduíches, sendo 01 (um) natural ou light, 05 (cinco) 
doces, sendo 01 (um) dietético e, ainda, chá, água, leite, café, refrigerantes e sucos. 
 
1.3.5 São considerados alimentos diversos para compor o cardápio da lanchonete: sobremesas, confeitaria, 
balas, chocolates, vitaminas diversas, chocolate quente, sorvetes, outros tipos de sanduíches (integrais), pães, 
torradas, salgados, pedaços de frutas diversas, pavês, tortas doces, tortas salgadas, água de coco "in natura", 
iogurtes (normal, ligth e diet), gelatinas (normal, ligth e diet), saladas de frutas, mini-pizzas, etc. 
 
1.3.6 Não será permitido, no interior da lanchonete, o preparo de alimentos que necessitem de cozimento, grelha 
ou frituras. É permitido o uso de microondas, forno e grill (elétricos) somente para aquecimento dos alimentos. Será 
permitida a preparação de sanduíches e o processamento de frutas (vitaminas de frutas, sucos, saladas de frutas, 
etc) desde que não sejam submetidos a cozimento, grelha ou frituras. 
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1.3.7 Na lanchonete, a CONCESSIONÁRIA deverá utilizar exaustores e/ou sistemas de vedação, de forma a 
evitar a circulação de odores e fumaça pelo prédio, cuidando para total observância da proibição do uso de fumo e 
de bebidas alcoólicas em seu recinto. 
 
1.3.8 Ficará expressamente proibido à CONCESSIONÁRIA ceder, a qualquer titulo, inclusive emprestar, no todo 
ou em parte, a área objeto desta locação, bem como transferi-Ia a terceiros, sob pena de se considerar 
imediatamente extinto o presente contrato, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. 
 
1.3.9 A CONCESSIONÁRIA executará os serviços através de pessoal especializado, a fim de manter, além da 
qualidade, boas condições higiênico-sanitárias dos produtos e dos locais, bem assim o correto acondicionamento 
dos alimentos, seu manuseio e preparo. A CONCESSIONÁRIA se obriga a separar para coleta seletiva, 
acondicionar e transportar o lixo, às suas expensas, em estrita conformidade com a legislação vigente e as 
exigências do prédio, em hipótese alguma acumulá-lo em suas dependências. 
 
1.3.10 Deverá constar do contrato cláusula específica que autoriza o Banco a solicitar, quando necessário, 
inspeção sanitária no ambiente, sendo o ônus da inspeção bem como as providências apontadas, de inteira 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 
 
1.3.11 É de exclusiva responsabilidade da CONCESSIO NÁRIA:  
 

a) limpeza, dedetização e conservação da área locada, inclusive aquisição e troca de lâmpadas e reatores; 
b) provimento de equipamentos, utensílios e demais materiais necessários ao exercício de sua atividade 
conforme planilha constante do anexo 10; 
c) adaptações necessárias para instalação de equipamentos (ex.: instalação/remanejamento de tomadas, 
lâmpadas etc.); 
d) demais despesas, impostos e taxas decorrentes do exercício de sua atividade. 

 
1.3.12 A CONCESSIONÁRIA se obriga a: 
 

a) fornecer ao Banco relação atualizada dos equipamentos de sua propriedade a serem utilizados na área 
objeto desta locação; 
b) observar, para execução de sua atividade, os horários fixados pelo Banco; 
c) permitir o ingresso, na área objeto desta locação, de empregado do Banco e a fiscalização das condições 
dos equipamentos de modo a prevenir acidentes em suas instalações; 
d) utilizar equipamentos de higiene adequados para o manuseio de produtos alimentares, como toucas, 
sapatos fechados, luvas, máscaras e uniforme branco conforme determinação da ANVISA, etc. 
e) atender com presteza às reclamações sobre a qualidade dos serviços executados; 
f) não poderá servir refeições tipo self-service ou à La carte; 
g) restituir a área nas mesmas condições recebidas finda a locação. 

 
 
1.4 HORÁRIO 
 
1.4.1 A lanchonete funcionará de segunda a sexta-feira das 06hs as 18hs, obrigatoriamente, podendo se estender 
até as 22hs, a critério da Administração do Edifício Sede IV. Os horários poderão ser prorrogados em dias de 
eventos realizados pelo Edifício Sede IV - Complexo Central de Tecnologia – CCT.  
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ANEXO 02 
 

======================================================================================= 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

======================================================================================= 
 

A critério do concorrente, a habilitação poderá ser feita junto ao Banco, ou por meio do SICAF. 
 

 
1. HABILITAÇÃO JUNTO AO BANCO 

 
1.1 Para a habilitação junto ao Banco, o concorrente deverá apresentar os seguintes documentos: 

 
Habilitação Jurídica:  

 
1.1.1  registro comercial, no caso de empresa individual, 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 de eleição de seus administradores. 

 
1.1.2 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de nomeação 

da diretoria em exercício; 
 
1.1.3 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

Regularidade Fiscal:  
 

1.1.4 prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – 
CNPJ/MF; 

 
1.1.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do concorrente, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 
1.1.6 prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

concorrente, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto à Dívida 
Ativa – ou outras equivalentes na forma da lei – expedidas, em cada esfera de governo, pelo 
Órgão competente; 

 
1.1.7 prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, mediante 

apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito; 
 

1.1.8 prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, mediante 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade de Fundo de Garantia, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal. 

 
 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

1.1.9 certidão negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do 
concorrente que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. Caso as 
certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas válidas, 
para este certame, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data estipulada para a 
abertura dos envelopes DOCUMENTOS; 

 
1.1.9.1 para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas 

tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma emitida por um distribuidor; 
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1.1.10 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das contas de 
lucros e prejuízos que comprovem possuir o concorrente boa situação financeira; 

 
1.1.10.1 no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a apresentação dessa 

documentação servirá também para a comprovação de enquadramento nessa 
condição, de acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006; 

 
1.1.11 A comprovação da boa situação financeira do concorrente será baseada na obtenção de índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação 
das fórmulas abaixo, devendo a empresa apresentar resultado maior do que 1 (um) em todos os 
índices aqui mencionados: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = Ativo Total____________________________                                                     
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
LC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

1.1.16 As empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa situação financeira igual ou 
menor que 1,00 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a                
R$ 4.488,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e oito  reais). A comprovação será feita mediante 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor. 

 
2. HABILITAÇÃO POR MEIO DO SICAF  

 
2.1 O concorrente que optar pela habilitação por meio do SICAF, registro cadastral oficial do Poder Executivo 

Federal, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, de 11.10.2010, do Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão e Decreto nº 3.722, 09.01.2001, deverá atender às seguintes exigências: 

 
2.1.1 satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação preliminar (Art. 22, Parágrafo 1º da 

Lei 8.666/93) que se processará junto ao SICAF; 
 
2.1.2 O concorrente deverá atender às exigências para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas. 
 
2.1.3 estar registrado no SICAF para a seguinte linha de fornecimento: 

 
1521-0 – Cantina / bar / lanchonete / refeição rápida / restaurante; 

 
2.1.4 apresentar, no SICAF, todos os índices relativos à situação financeira maiores que 1,0 (um); 
 

2.1.4.1 As empresas que apresentarem, no SICAF, qualquer dos índices relativos à boa 
situação financeira igual ou menor que 1,0 (um) deverão comprovar possuir patrimônio 
líquido igual ou superior a R$ 4.488,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais) A 
comprovação será feita mediante apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da legislação em 
vigor. 

 
2.1.5 a comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA, da REGULARIDADE FISCAL  e da 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA se fará mediante consulta “on-line” ao Sistema 
SICAF, por ocasião da abertura dos envelopes “DOCUMENTOS”; 
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2.1.6 os  interessados em participar da presente licitação, que não estejam habilitados no SICAF, 
poderão habilitar-se em qualquer “Unidade Cadastradora” do Sistema. A relação das unidades 
cadastradoras poderá ser obtida, via internet, no endereço http://www.comprasnet.gov.br; 

 
2.1.7 na hipótese de o concorrente ter providenciado o seu Cadastramento no SICAF, no prazo 

máximo de até o terceiro dia útil anterior à data prevista para o recebimento das propostas,  
estando ainda pendente de análise e decisão quanto à regularidade das exigências de cadastro, 
deverá ser apresentado, à “Comissão de Licitação”, na Sessão de Abertura dos envelopes 
“DOCUMENTOS”, sob pena de inabilitação, o “Recibo de Solicitação de Serviço” - RSS. Neste 
caso, os trabalhos serão suspensos para procedimento de diligência, na forma estabelecida no § 
3º do art. 43 da Lei 8.666/93. 

 
2.1.8 ao concorrente inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e à 

qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida no referido Sistema, será facultada a 
apresentação da documentação atualizada à Comissão de Licitação no momento da habilitação.  

 
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
3.1 Em qualquer situação (habilitação por SICAF ou junto ao BANCO) apresentar os seguintes documentos 

complementares: 
 
3.1.1 declaração indicando a forma escolhida para habilitação, dentre as duas opções estipuladas no 

item 9.2 , ou seja, habilitação pela apresentação da documentação junto ao Banco ou por meio 
do SICAF; 

 
3.1.2 declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o 

cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, na forma da minuta constante do Anexo 
03; 

 
3.1.3 declaração quanto à existência ou inexistência, em seu quadro, de cônjuges, inclusive 

companheiros(as), parentes até 2º grau (filhos, netos, irmãos, pais, avós), pais adotivos, 
padrastos, enteados, cunhados, sogros, genros, noras ou de outras pessoas que mantenham 
vínculos de natureza técnica, comercial, econômica ou financeira com funcionários do CSL 
responsável pela licitação. Em caso de existência, deverá ser indicado o nome do funcionário; 

 
3.1.4 declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da 
minuta constante do Anexo 05 ;  

 
3.1.5 no caso de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP, declaração de 

enquadramento nessas situações, conforme minuta constante do Anexo 09 . 
 

3.1.6 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho e da Lei 12.440/2011. 

 
3.1.7 registro ou inscrição do PROPONENTE na entidade profissional competente, ou seja, Certidão 

de Registro no Conselho Regional de Nutricionista (CRN);  
 

3.1.8 comprovação de que o PROPONENTE executa/executou, atividade comercial de natureza 
semelhante ao indicado no Anexo 01  deste Edital. A comprovação será feita por meio de 
atestado de prestação de serviço devidamente registrado na entidade profissional competente.  

 
4. Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, em cópia autenticada por 

cartório, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante 
cotejo da cópia com o original, pelos membros da Comissão de Licitação. 
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5. Os documentos exigidos para habilitação deverão estar com prazo de validade em vigor na data marcada 
para a abertura dos envelopes DOCUMENTOS. Caso os documentos relacionados nos itens 1.1.4 a 1.1.8  
deste Anexo sejam apresentados sem indicação de prazo de validade, serão considerados, para o certame, 
válidos por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão. 

 
6. Os CONCORRENTES que alegarem estar desobrigados da apresentação de qualquer um dos documentos 

exigidos na fase habilitatória deverão comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão 
competente ou legislação em vigor, apresentados na forma indicada no item anterior. 

 
 a) O documento necessário para representação do CONCORRENTE na sessão de abertura, na forma 

 exigida no item 18.1,  da Seção II, deste Edital, deverá ser entregue à Comissão de Licitação  
 APARTADO DOS ENVELOPES. 

 
REGULARIDADE FISCAL - OBSERVAÇÕES APLICÁVEIS ÀS MIC RO E PEQUENAS EMPRESAS, NA 
FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006 E D O DECRETO Nº 6.204, DE 05.09.2007:  

 
7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 2 (dois) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o CONCORRENTE (ME ou EPP) for declarado 
o vencedor do certame, prorrogável por igual período,  para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa;  

 
a) a declaração do vencedor de que trata este item acontecerá no momento posterior ao julgamento das 

propostas; 

b) a prorrogação do prazo previsto neste item será sempre concedida pelo Banco, quando requerida pelo 
CONCORRENTE, a não ser que exista urgência na contratação, devidamente justificada; 

 
8. A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, sendo 
facultado ao BANCO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação; e 

 
9. A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do Contrato. 
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ANEXO 03  
 
 

======================================================================================= 
DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE 

======================================================================================= 
 
 

CONCORRÊNCIA Nº 2012/00001 (7418) 
 
 

DECLARAMO-NOS expressamente de acordo com as normas e condições constantes do Edital referente à 
Concorrência acima indicada, bem assim que exerceremos na área a ser concedida a atividade comercial de 
exploração de lanchonete, localizada no Edifício Sede IV – Complexo Central de Tecnologia – CCT.  

 
 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA 
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ANEXO 04 
=========================================================================== 

MINUTA DE PROPOSTA 
=========================================================================== 
 
 
- A proposta deverá conter os seguintes dados: 
 
Banco do Brasil S.A. - CONCORRÊNCIA Nº 2012/00001 (7418) 
 
 
1.  IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: 
 
- nome/razão social; 
- CPF/CGC e Inscrição Estadual; 
- endereço e telefone/fax para contato; 
- agência e conta-corrente no Banco do Brasil. 
 
 
2. OBJETO: 
 
Concessão remunerada de direito real de uso de área de 40m², no Edifício Sede IV – Complexo Central de 
Tecnologia – CCT, em Brasília-DF, para exploração da atividade comercial de lanchonete. 
 
 
3.  VALOR: 
 
3.1. PREÇO MÍNIMO: R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), conforme item 1.2.2 da Seção I do Edital. 
 
3.2. PREÇO OFERTADO: R$ ........ ( valor por extenso). 
 
 
4. PRAZO DE VALIDADE : ... (número não inferior a sessenta) dias, a contar da data da abertura dos 
envelopes. 
 
 
 
LOCAL E DATA 
ASSINATURA 
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ANEXO 05  
 
 

======================================================================================= 
MINUTA DE DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO ME NOR NO QUADRO DA EMPRESA 

Decreto 4.358, de 05.09.2002 
======================================================================================= 

 
 

Ref.: Concorrência nº 2012/00001 (7418)  
 
 
   ................................................................................, inscrito no CNPJ nº ..........................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira 
de Identidade nº ................................ e do CPF nº ......................................DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (). 
 
 
 

.................................................................................. 
(data) 

 
 

........................................................................................................... 
(representante legal) 

 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO 06  
 

======================================================================================= 
MINUTA DE PROCURAÇÃO 

======================================================================================= 
 
 
 
 
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social etc) 
 
 
 
OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 
 
 
 
OBJETO: representar a outorgante perante o Banco do Brasil S.A., no curso da CONCORRÊNCIA nº 

2012/00001 (7418) que se realizará no  ......... (Nome e endereço da dependência)  
 
 
PODERES: retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de habilitação e 

julgamento da documentação e das propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, 
formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, bem como assinar todos 
e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 
 
 
 

LOCAL E DATA 
 

ASSINATURA 
 
 
 
 
 
 
OBS.:  a presente procuração deverá ser assinada por representante legal do concorrente, com firma reconhecida 

em cartório 
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ANEXO 07  
 
 

======================================================================================= 
MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREI TO REAL DE USO 

======================================================================================= 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO REMUNERADA DE DIREITO REAL DE USO DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA 
Nº 2012/00001(7418) REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 8.666, DE 21.06.93, O REGULAMENTO 
DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL, PUBLICADO NO D.O.U. EM 24.06.96, QUE ENTRE SI FAZEM NESTA E 
MELHOR FORMA DE DIREITO, DE UM LADO O BANCO DO BRASIL S.A ., SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, 
COM SEDE EM BRASÍLIA (DF), INSCRITO NO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES DO MINISTÉRIO DA 
FAZENDA SOB O NÚMERO 00.000.000/5844-01, ADIANTE DENOMINADO CONCEDENTE, NESTE ATO 
REPRESENTADO PELOS ADMINISTRADORES DO CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LOCALIZADO NO 
SCS, QUADRA 1, BLOCO H, EDIFÍCIO MORRO VERMELHO, 11º ANDAR, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA 
..............(DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CGC DA EMPRESA), NESTE ATO 
REPRESENTADA PELO(S) SR.(S) ............................. (NOME, CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF E 
QUALIFICAÇÃO – DIRETORES COTISTAS INGERENTES, PROCURADORES - DO(S) REPRESENTANTE(S)), 
ADIANTE DENOMINADO(A) CONCESSIONÁRIA, CONSOANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS: 
 
OBJETO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Concessão remunerada de direito real de uso de área 
de 40m² (quarenta metros quadrados), no Edifício Sede IV, para exploração da atividade comercial de lanchonete na 
dependência do CONCEDENTE, situada no STN 716, Conjunto C, Edifício Sede IV, Complexo Central de 
Tecnologia, Asa Norte, CEP: 70.770-910, Brasília-DF. 
 
PRAZO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contada do início da prestação dos 
serviços, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, limitada a sua duração total a 60 (sessenta) meses. 
 
Parágrafo Primeiro - Toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pelo 
CONCEDENTE, passando tal documento a integrar o contrato. 
 
Parágrafo Segundo - Findo o contrato, o(a) CONCESSIONÁRIA se obriga a entregar o imóvel livre e 
desembaraçado de coisas e pessoas, no estado em que o recebeu, independentemente de notificação ou 
interpelação judicial. 
 
VALOR 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONCESSIONÁRIA pagará ao CONCEDENTE, mensalmente, a importância de 
R$......(valor por extenso) em conta de receita do CSL Brasília (DF), a título de taxa de ocupação pela outorga da 
concessão objeto deste contrato. 
 
Parágrafo Primeiro – Os valores contratuais serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses, a contar da data 
de assinatura do contrato, pela variação do Índice Geral de Preços IGPDI (FGV) do período. 
 
Parágrafo Segundo – Se, em decorrência de alteração vigente, vier ser admitido reajuste inferior a 01 (um) ano, 
adotar-se-á a menor periodicidade de correção permitida, aplicando-se o índice oficial que vier a ser definido. 
 
Parágrafo Terceiro - O débito da taxa de ocupação, desde já autorizado, será efetuado em conta corrente mantida 
no Banco do Brasil S.A., até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da efetiva utilização do espaço. 
 
CLÁUSULA QUARTA - Fica acordado entre as partes que a taxa de ocupação vencerá, sempre, no último dia do 
mês de competência. 
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DOS IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS. 
 
CLÁUSULA QUINTA - Além da taxa de ocupação, correrá por conta do(a) CONCESSIONÁRIA(A) todos os encargos 
fiscais que incidem ou venham a incidir sobre a área concedida, compreendendo-se nessa expressão os impostos, 
taxas e quaisquer contribuições federais, estaduais e municipais. 
 
Parágrafo Primeiro - Os encargos definidos no Caput desta cláusula serão pagos pelo CONCEDENTE e cobrados 
do CONCESSIONÁRIA(A) , juntamente com o aluguel do mês a que se referirem, ou, já tendo sido pago a taxa de 
ocupação, no prazo de 5 dias úteis, a partir da exigência. 
 
Parágrafo Segundo - Para cálculo do rateio dos encargos fiscais (impostos, taxas e quaisquer contribuições 
federais, estaduais e municipais), será considerado o critério definido no MAPA DE RATEIO DE DESPESAS, na 
forma constante do documento nº 02 do presente contrato. 
 
DA DESTINAÇÃO 
 
CLÁUSULA SEXTA - O imóvel ora concedido só poderá ser utilizado para exploração do ramo da atividade 
comercial de lanchonete, sendo, ainda, vedado ao(à) CONCESSIONÁRIA(A) transferir ou ceder este contrato, bem 
como sublocar, emprestar ou ceder, a qualquer título, no todo ou em parte, o imóvel, ficando automaticamente 
rescindido o presente contrato em caso de inobservância desta cláusula. 
 
Parágrafo Único - Não poderá, ainda, seu uso, sob pena de despejo, comprometer a segurança interna, obrigando-
se o(a) CONCESSIONÁRIA(A) a respeitar as normas de segurança do Banco do Brasil S.A., inclusive a 
identificação das pessoas, funcionários, empregados etc. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - Será de inteira responsabilidade do(a) CONCESSIONÁRIA(A) qualquer multa ou penalidade 
que venha a ser aplicada pelos poderes públicos, em virtude de desrespeito a leis federais, estaduais ou municipais, 
no que se refere a utilização do imóvel concedido. Será ainda de responsabilidade do(a) CONCESSIONÁRIA(A) 
qualquer exigência das autoridades públicas com referência a atos por ele praticados, podendo o CONCEDENTE, 
se assim o preferir, cumpri-la e cobrar as despesas juntamente com a taxa de ocupação. 
 
DO ISOLAMENTO/ADAPTAÇÕES 
 
CLÁUSULA OITAVA - As obras/reformas de adaptação necessárias para isolamento das áreas ou adaptação às 
condições de funcionamento da atividade prevista, serão realizadas às expensas do(a) CONCESSIONÁRIA(A) , sob 
a supervisão do CONCEDENTE, sem que ao(à) CONCESSIONÁRIA(A) caiba direito a compensação e/ou retenção. 
 
Parágrafo Único - As obras/reformas acima mencionadas, bem assim toda e qualquer benfeitoria realizada 
incorporar-se-ão ao imóvel, renunciando o(a) CONCESSIONÁRIA(A) , neste ato, expressamente, ao direito de 
retenção, indenização, pagamento ou compensação. Poderá o CONCEDENTE exigir que o(a) 
CONCESSIONÁRIA(A) , por sua exclusiva conta, reponha o imóvel em seu estado anterior, uma vez finda a 
concessão. 
 
VISTORIA 
 
CLÁUSULA NONA - Poderá o CONCEDENTE vistoriar a área sempre que entender conveniente. 
 
DO ESTADO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O(A) CONCESSIONÁRIA(A) declara receber a área em perfeito estado de conservação, 
conforme evidenciado no “Termo de Vistoria do Imóvel”, que vai assinado pelas partes e que faz parte integrante do 
presente contrato, obrigando-se a fazer, por sua conta, as pequenas reparações de estragos que não provenham do 
tempo ou do uso normal, assim como a devolvê-la, ao final da locação em idênticas condições. 
 
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS OU APARELHOS 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O(A) CONCESSIONÁRIA(A) não poderá, sem prévio e expresso consentimento 
do CONCEDENTE, instalar no imóvel qualquer máquina ou aparelho cujo funcionamento acarrete sobrecarga na 
corrente elétrica. 
 
Parágrafo Único - Nenhum aviso, notícia, placa, toldo ou sinal, será escrito, pintado ou fixado na parte externa do 
imóvel ora locado, sem prévia autorização do CONCEDENTE. 
 
DESAPROPRIAÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Na hipótese de desapropriação do imóvel, ficará o presente contrato rescindido 
de pleno direito, nada podendo o(a) CONCESSIONÁRIA(A) reclamar do CONCEDENTE em decorrência do ato, 
senão contra o poder expropriante. 
 
DO ABANDONO DO IMÓVEL 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O CONCEDENTE fica expressamente autorizado a ocupar o imóvel 
independentemente de qualquer procedimento judicial prévio, ainda que seja necessário arrombá-lo, desde que 
fique suficientemente comprovado o seu abandono pela ausência habitual e constatada do(a) 
CONCESSIONÁRIA(A) , após 2(dois) meses de inadimplemento da taxa de ocupação. 
 
DA GARANTIA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Para garantia do cumprimento de todas as cláusulas entregou ao CONCEDENTE 
comprovante de garantia, na modalidade (seguro garantia / fiança bancária /caução em dinheiro).........., no valor de 
R$ ..... (.....), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato, como forma de garantir a perfeita 
execução de seu objeto. 
 
Parágrafo Primeiro - A garantia responderá pelo fiel cumprimento das disposições do contrato, ficando o 
CONCEDENTE autorizado a executá-la para cobrir multas, indenizações ou pagamento de qualquer obrigação, 
inclusive em caso de rescisão. 
 
Parágrafo Segundo - Utilizada a garantia, o(a) CONCESSIONÁRIA(A) obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contado da data em que for notificada formalmente pelo CONCEDENTE. 
 
RESCISÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A rescisão deste contrato poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 
 
a) administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do CONCEDENTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
 
b) judicialmente, nos termos da legislação. 
 
Parágrafo Primeiro - É facultado, tanto ao CONCEDENTE quanto ao(a) CONCESSIONÁRIA(A) , dar por findo o 
presente contrato, isento de responsabilidade, a qualquer titulo, mediante simples notificação a outra parte, com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 
 
Parágrafo Segundo - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
DAS PENALIDADES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os atos praticados pelo(a) CONCESSIONÁRIA(A) , prejudiciais à execução do 
contrato, sujeitam-na às seguintes sanções: 
 
a) advertência e anotação restritiva no Cadastro do Banco; 
b) multa; 
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c) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Banco e suas subsidiárias, por período não superior a 
2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e 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. 
 
Parágrafo Primeiro - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. 
 
Parágrafo Segundo - A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado , no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
Parágrafo Terceiro - No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá apresentação de 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
Parágrafo Quarto - Nos prazos de defesa prévia e recurso, será aberta vista do processo aos interessados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A advertência e a anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores poderão ser 
aplicadas quando ocorrer descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para o Banco. 
 
DA MULTA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – O CONCEDENTE poderá aplicar à concessionária, multa por inexecução total ou 
parcial do contrato correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor pago a título de taxa de ocupação pela 
outorga da concessão objeto deste contrato, apresentada no mês anterior para o objeto descrito na cláusula 
primeira. 
 
Parágrafo Primeiro – Em caso de reincidência, o valor da multa estipulado no “caput” desta cláusula será elevado 
em 1% (um por cento) a cada reincidência até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da taxa de ocupação 
apresentada no mês anterior. 
 
Parágrafo Segundo – A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 
compensatório, e a sua cobrança não isentará o(a) CONCESSIONÁRIA da obrigação de indenizar eventuais perdas 
e danos. 
 
Parágrafo Terceiro – A multa a ser aplicada à CONCESSIONÁRIA e os prejuízos por ela causados ao 
CONCEDENTE serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 
 
a) apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b) irregularidades que acarretem prejuízo ao CONCEDENTE, ensejando rescisão contratual; 
c) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Banco. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da Fazenda quando 
constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONCEDENTE, evidência de atuação com 
interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo ao CONCEDENTE ou aplicações sucessivas de 
outras penalidades. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Toda e qualquer citação, intimação ou notificação far-se-á mediante 
correspondência com aviso de recebimento, ou também mediante telex ou fac-símile, que no caso do 
CONCEDENTE é o de nº (61) 3104-7147 e o do(a) CONCESSIONÁRIA é o de nº ..... ou, ainda, sendo necessário, 
pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil. 
 
CLÁUSULAS ESPECÍFICAS 
 
CLAÚSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – O CONCEDENTE poderá, quando necessário, solicitar a inspeção sanitária no 
ambiente, sem ônus da inspeção, bem como as providências apontadas, de inteira responsabilidade do(a) 
CONCESSIONÁRIA. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – O cardápio deverá ser previamente submetido à aprovação da Administração 
do Edifício Sede IV e deverão ser comercializados produtos alimentícios tais como suco em caixa, suco natural, 
refrigerantes, misto quente, sanduíche natural, biscoitos, doces e salgados, vitamina, água mineral e café expresso, 
sendo produtos como referência todos considerados de primeira linha pelo mercado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – A CONCESSIONÁRIA deverá realizar suas atividades em consonância com 
todas as normas da Saúde Pública que regem a atividade. Bem como atender às normas de prevenção de 
acidentes e de funcionamento do prédio, assim como manter-se em situação de regularidade junto aos órgãos 
competentes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – A CONCESSIONÁRIA deverá manter um alto padrão de qualidade com relação 
aos serviços prestados, estando sujeita a monitoramento por parte do CONCEDENTE. 
 
CLAÚSULA VIGÉSIMA SEXTA - A CONCESSIONÁRIA não poderá programar eventos sem o consentimento do 
CONCEDENTE. 
 
CLAÚSULA VIGESIMA SÉTIMA – O funcionamento da lanchonete será de segunda a sexta-feira das 06hs as 18hs, 
obrigatoriamente, podendo se estender até as 22hs, a critério da Administração do Edifício Sede IV. Os horários 
poderão ser prorrogados em dias de eventos realizados pelo Edifício Sede IV - Complexo Central de Tecnologia – 
CCT.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - A CONCESSIONÁRIA aceitará os cartões Visa e MasterCard nas funções crédito e 
débito, e cartão Visa Vale Refeição. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - A CONCESSIONÁRIA submeterá à avaliação do CONCEDENTE, qualquer 
benfeitoria ou conserto para autorização prévia. 
 
Parágrafo Primeiro – A CONCESSIONÁRIA ficará responsável pelas despesas, impostos e taxas decorrentes do 
exercício de suas atividades. 
 
Parágrafo Segundo – Para linha externa que vier a ser instalada ficarão as despesas de instalação e respectiva 
conta mensal por responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - A CONCESSIONÁRIA providenciará, a suas expensas, os móveis e equipamentos 
necessários ao exercício de suas atividades que não tenham sido cedidos em conjunto com as instalações, bem 
como manterá quantidade de funcionários suficiente de prepostos para prestar um atendimento de qualidade, 
incluindo-se aí esmero e elegância na apresentação, educação e cortesia. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter a área objeto desta concessão 
assim como suas instalações no estado em que as recebeu, responsabilizando-se por sua manutenção e por 
qualquer dano decorrente, direta ou indiretamente, de ato culposo seu ou de seus prepostos, comprometendo-se a 
efetuar a correspondente indenização/manutenção ao CONCEDENTE, até o quinto dia útil após a comunicação do 
fato, que lhe será feita por escrito, bem como a restituí-las nas mesmas condições em que as recebeu. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – A CONCESSIONÁRIA submeterá previamente à CONCEDENTE, para 
apreciação de projeto arquitetônico de decoração do interior da lanchonete e a relação de equipamentos e utensílios 
a serem instalados na área em questão, inclusive para análise de cargas elétricas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – A CONCESSIONÁRIA comprometer-se-à a fornecer, por escrito e mediante 
solicitação do CONCEDENTE, relatório sobre os serviços prestados, acatando sugestões que visem corrigir 
possíveis falhas e melhor atender às necessidades do CONCEDENTE. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – A CONCESSIONÁRIA se responsabiliza pela manutenção da limpeza e 
organização da área interna da lanchonete, respeitando os padrões de alta qualidade e as normas da Vigilância 
Sanitária. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – A CONCESSIONÁRIA deve atender as normas de administração do Ed. Sede IV 
– Complexo Central de Tecnologia. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – A CONCESSIONÁRIA deve manter convívio amigável e respeitoso com os 
proprietários, funcionários, adolescentes trabalhadores e empresas terceirizadas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, todas as 
disposições do instrumento convocatório da Licitação referida no preâmbulo. 
 
FORO 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF), com renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir litígio que envolva o presente contrato. 
 
E por estarem justas contratadas e de acordo com todas e cada uma das cláusulas e condições acima enumeradas, 
as partes assinam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, afim de que produza a avença os seus 
regulares efeitos, inclusive perante terceiros.  
 

 
 
 

Local e data 
 
(nome legível)                                                                        (nome legível) 
Banco do Brasil S. A                                                       CONCESSIONÁRIA(a) 
CONCEDENTE 
 
Testemunha 1 
Nome 
CPF 
 
Testemunha 2 
Nome 
CPF 
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=========================================================================== 
DOCUMENTO Nº 1 – DO CONTRATO 

=========================================================================== 
 
 
 
1. OBJETO 
 
1.1. Concessão remunerada de direito real de uso de área de 40m², no Edifício Sede IV – Complexo Central de 

Tecnologia – CCT, para exploração da atividade comercial dos serviços de lanchonete. 
 
 
1.2. DEPENDÊNCIA ONDE O SERVIÇO SERÁ PRESTADO 
 

Endereço: STN 716, Conjunto C, Edifício Sede IV - Complexo Central de Tecnologia - Asa Norte, CEP: 
70.770-910 Brasília-DF. 
 

A Diretoria de Tecnologia ocupa em Brasília a dependência do Edifício Sede IV com aproximadamente 3.200 
pessoas, considerando funcionários, estagiários, adolescentes trabalhadores e empresas terceirizadas. 
 
 O cardápio deverá ser previamente submetido à aprovação da Administração do Ed. Sede IV e deverão ser 
comercializados produtos alimentícios tais como, suco em caixa, suco natural, refrigerantes, misto quente, 
sanduíche natural, biscoitos, doces, e salgados, vitamina, água mineral e café expresso, sendo produtos como 
referência todos considerados de primeira linha pelo mercado. 
 
 
1.3. ESPECIFICAÇÕES  

 
1.3.1 Os alimentos que exijam cozimento, grelha e/ou fritura deverão ser preparados nas dependências da 
CONCESSIONÁRIA e transportados, acondicionados apropriadamente em recipientes térmicos, por frota própria de 
veículos até o prédio, de modo que os alimentos sigam as condições de higiene e segurança previstos na legislação 
aplicável e cheguem até os consumidores com adequado valor nutricional. 
 
1.3.2 Os produtos, constantes do cardápio básico da lanchonete, bem como os produtos considerados diversos, 
deverão fazer parte do cardápio oferecido e serão fiscalizados pelos próprios funcionários que utilizarão a 
lanchonete, que poderão solicitar intervenção se verificarem preços abusivos, acima dos praticados no mercado. 
 
1.3.3 Uma vez constatada a prática abusiva, ficará a empresa sujeita às penalidades estabelecidas no Edital. Os 
produtos avaliados na proposta de preço, considerados no critério de julgamento, deverão, permanentemente, fazer 
parte do cardápio de opções oferecidos aos funcionários. 
 
1.3.4 O cardápio básico de refeições rápidas e prontas deverá ser substituído periodicamente, planejado para os 
cinco dias da semana e disponibilizado diariamente. Deverão ser ofertadas como cardápio básico da lanchonete, no 
mínimo, 05 (cinco) variedades de salgados, 04 (quatro) de sanduíches, sendo 01 (um) natural ou light, 05 (cinco) 
doces, sendo 01 (um) dietético e, ainda, chá, água, leite, café, refrigerantes e sucos. 
 
1.3.5 São considerados alimentos diversos para compor o cardápio da lanchonete: sobremesas, confeitaria, 
balas, chocolates, vitaminas diversas, chocolate quente, sorvetes, outros tipos de sanduíches (integrais), pães, 
torradas, salgados, pedaços de frutas diversas, pavês, tortas doces, tortas salgadas, água de coco "in natura", 
iogurtes (normal, ligth e diet), gelatinas (normal, ligth e diet), saladas de frutas, mini-pizzas, etc. 
 
1.3.6 Não será permitido, no interior da lanchonete, o preparo de alimentos que necessitem de cozimento, grelha 
ou frituras. É permitido o uso de microondas, forno e grill (elétricos) somente para aquecimento dos alimentos. Será 
permitida a preparação de sanduíches e o processamento de frutas (vitaminas de frutas, sucos, saladas de frutas, 
etc) desde que não sejam submetidos a cozimento, grelha ou frituras. 
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1.3.7 Na lanchonete, a CONCESSIONÁRIA deverá utilizar exaustores e/ou sistemas de vedação, de forma a 
evitar a circulação de odores e fumaça pelo prédio, cuidando para total observância da proibição do uso de fumo e 
de bebidas alcoólicas em seu recinto. 
 
1.3.8 Ficará expressamente proibido à CONCESSIONÁRIA ceder, a qualquer titulo, inclusive emprestar, no todo 
ou em parte, a área objeto desta locação, bem como transferi-Ia a terceiros, sob pena de se considerar 
imediatamente extinto o presente contrato, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial. 
 
1.3.9 A CONCESSIONÁRIA executará os serviços através de pessoal especializado, a fim de manter, além da 
qualidade, boas condições higiênico-sanitárias dos produtos e dos locais, bem assim o correto acondicionamento 
dos alimentos, seu manuseio e preparo. A CONCESSIONÁRIA se obriga a separar para coleta seletiva, 
acondicionar e transportar o lixo, às suas expensas, em estrita conformidade com a legislação vigente e as 
exigências do prédio, em hipótese alguma acumulá-lo em suas dependências. 
 
1.3.10 É de exclusiva responsabilidade da CONCESSIO NÁRIA:  
 

a) limpeza, dedetização e conservação da área locada, inclusive aquisição e troca de lâmpadas e reatores; 
 
b) provimento de equipamentos, utensílios e demais materiais necessários ao exercício de sua atividade 
conforme planilha constante do Anexo 10; 
 
c) adaptações necessárias para instalação de equipamentos (ex.: instalação/remanejamento de tomadas, 
lâmpadas etc.); 
 
d) demais despesas, impostos e taxas decorrentes do exercício de sua atividade. 

 
1.3.11 A CONCESSIONÁRIA se obriga a: 
 

a) fornecer ao CONCEDENTE relação atualizada dos equipamentos de sua propriedade a serem utilizados 
na área objeto desta locação; 
 
b) observar, para execução de sua atividade, os horários fixados pelo CONCEDENTE; 
 
c) permitir o ingresso, na área objeto desta concessão, de empregado do CONCEDENTE e a fiscalização 
das condições dos equipamentos de modo a prevenir acidentes em suas instalações; 
 
d) utilizar equipamentos de higiene adequados para o manuseio de produtos alimentares, como toucas, 
sapatos fechados, luvas, máscaras e uniforme branco conforme determinação da ANVISA, etc. 
 
e) atender com presteza às reclamações sobre a qualidade dos serviços executados; 
 
f) não poderá servir refeições tipo self-service ou à La carte; 
 
g) restituir a área nas mesmas condições recebidas finda a locação. 

 
 
      (nome legível)   (nome legível) 
     Banco do Brasil S.A. CONCESSIONÁRIA(a) 
  CONCEDENTE 
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=========================================================================== 
DOCUMENTO Nº 2 - MAPA DE RATEIO DE DESPESAS 

=========================================================================== 
 
 

Para cálculo do rateio das despesas e encargos, de que trata o Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta do 
Contrato de Concessão Remunerada ao qual este documento se integra, serão considerados os seguintes critérios: 
 
 
 
1. Impostos 
 
1.1 Serão rateados proporcionalmente à área ocupada. 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
   (nome legível)   (nome legível) 
  Banco do Brasil S.A. CONCESSIONÁRIA(a) 
 CONCEDENTE 
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ANEXO 08 
 
=========================================================================== 

TERMO DE VISTORIA DO IMÓVEL 
=========================================================================== 
 
Ao 
BANCO DO BRASIL S.A. 
(PREENCHER COM O NOME DA DEPENDÊNCIA) 
 
Sr. Gerente, 
 
Autorizo a firma __________________________________________, na pessoa do Sr(a). 
___________________________________________________, portadora do documento de 
identidade__________________________________ a efetuar vistoria nesta Dependência para fins de confecção de 
proposta para a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA N° 2012/00001 (7418) , a realizar-se no dia 29/01/2013 
às 10 horas. 
 
 
Obs: DATA LIMITE PARA VISTORIA: até às 16h do dia 2 5/01/2013 
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA BRASÍLIA - DF. 
 
________________________ 
(Carimbo e assinatura)  
 
 
(É obrigatória a apresentação do documento de ident ificação do profissional que fará a vistoria, tanto  para 
obter a autorização no CSL/LOG2/GRUPO 7, quanto par a apresentação na dependência onde será executada 
a vistoria. Agendar a visita com o administrador da  dependência, até o segundo dia útil anterior à dat a de 
realização da sessão da Concorrência, de posse da a utorização assinada pelo CSL/LOG2/GRUPO 7.)  
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ANEXO 09  
 

================================================================================ 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE P EQUENO PORTE 

================================================================================ 
 
 
  Para fins de participação na licitação Concorrência nº 2012/00001 (7418), a(o) (NOME COMPLETO 
DO CONCORRENTE).............................., CNPJ, sediada (o).......(ENDEREÇO COMPLETO), DECLARA, sob as 
penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como (Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 
05.09.2007, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei 
Complementar. 
 
DECLARA, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006. 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 

Nome e identificação do declarante 
 

 
 
OBS.:  a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do CONCORRENTE.. 
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ANEXO 10  
 

========================================================================================= 
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS. 

========================================================================================= 
 
 

 
Relação de Composições: Cantina da praça de convivê ncia – Edifício Sede IV (CCT) 

Índice Descrição Quantidade Unidade 
1 Mobiliário    
 Escaninho de aço com 4 portas com fechaduras (guarda volume) – ref. Marcon 

AM-57 ou similar.  
3 UN 

 Estufa vidro curvo VFD 95 c/36 ICE GEL – Titã ou similar. 2 UN 
 Mesa Contract área externa quadrada com tampo sem furo, estrutura de alumínio 

cor preta (cód. 65.015) ou similar. 
12 UN 

 Mesa de centro 1,20x0,64x0,32m área externa modelo libon tela, estrutura em 
alumínio cor preta, vidro cor preta (cód. 11.008) ou similar. 

3 UN 

 Poltrona jantar 0,60x0,62x0,84m área externa modelo boston, esttrutura em 
alumínio cor preta, tecido na cor preta (cód. 14.001) ou similar 

48 UN 

 Poltrona 0,64x0,74x0,74m párea externa modelo lisbon tela, estrutura em 
alumínio cor preta. Tecido cor preta (cód. 11.005)  

8 UN 

 Safa 2 lugares 1,28x0,80x0,74m área externa modelo lisbon tela, estrutura em 
alumínio cor preta, tecido cor preta (cód. 11.007) ou similar 

4 UN 

1.1 Marcenaria    
 Armário de embutir, revest melaminico com gavetas, fechadura e dobradiças, sob 

bancada. 
5 M² 

 Armário de embutir sob bancada em mdf preto, com portas e prateleiras internas.  3,36 M² 
 Armário para dml.  1 UN 
 Armário de embutir sob bancada curva em mdf preto, com portas e prateleiras 

internas.  
14 M² 

2 Equipamentos    
 Máquina de lavar louça (H85x60Lx58P) Brastemp Ative Ble 12AR12 branca ou 

similar.  
1 UN 

 Freezer vertical 203 litros FE 26 branco Eletrolux ou similar 1 UN 
 Refrigerador 462 litros 2 portas Cycle Defrost DCW50 branco Eletrolux ou similar  1 UN 
 Prensa dupla elétrica 94x32 SCE92 Tedesco 220V ou similar 1 UN 
 Lixeira prática com pedal e roda plasutil ou similar 4 UN 
 Lixeira seletiva com tampa basculante e adesivo 40,5 litros – decorline brinox 

3100/201ou similar 
4 UN 

 Cafeteira para café expresso industrial (2 bocas)  1 UN 
 Micro-ondas 31 litros com Grill Porta de Vidro Espelhado MEV 41 Prata – 

Eletrolux ou similar. 
3 UN 

 Forno elétrico de embutir.  3 UN 
 Filtro de parede com água natural/gelada.  1 UN 
 Fogão cooktop elétrico 4 bocas 1 UN 
 Coifa inox de parede para fogão elétrico 4 bocas (ref. Franke) ou similar. 1 UN 
 Porta toalha de papel tipo plasutil ou jofel, branco ou similar. 2 UN 
 Saboneteira para sabão líquido, de plástico com válvula. 2 UN 
 Cesto de lixo especial embutido em bancada (ref. tramontina) ou similar  5 UN 

 
 
 
 


