
================================================================================== 
Banco do Brasil S.A. 

Concorrência n.º 2015/0005 L (7422) – CSL RIO DE JANEIRO (RJ) 
==================================================================== 

 

 Página 1 de 55 

 

CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA – CSL RIO DE JANEIR O (RJ) 

CONCORRÊNCIA N.º 2015/0005 L (7422)  

EDITAL  
 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a exploração de área comercial por conta e 
risco da empresa vencedora, de cafeteria especializada, no segundo e no quinto andares 
do prédio do Centro Cultural do Banco do Brasil – CCBB-RJ, situado na Rua Primeiro de 
Março,66, 2º e 5º andares – Centro – Rio de Janeiro – RJ. Pela utilização das referidas 
áreas, destinada a tal finalidade, serão observadas as condições indicadas especialmente 
(mas não se limitando a tais dispositivos), no subitem 1.1 e Anexo 01 deste Edital. 

IMPORTANTE: 

• Retirada do Edital:  
Data limite: 06/05/2015  
Hora: 10h00 às 16h00; 
 
• Formalização de consulta:  
Data limite: 04/05/2015 
Até  16h00; 
e-mail: cslriodejaneiro@bb.com.br 
 
• Abertura dos envelopes : 
Data: 07/05/2015 
Hora: 10h30; 
 

• Custo de reprodução: apresentação de 01 (um) CDRW; 
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C O N C O R R Ê N C I A N.º 2015/0005 L (7422)  

 

SEÇÃO I 

O Banco do Brasil S.A. , por intermédio do Centro de Serviços de Logística – CSL Rio de 
Janeiro (RJ), torna público a realização de processo licitatório, na forma abaixo, do tipo 
MAIOR OFERTA  Unitária, de acordo com a Lei 8.666/93, de 21.06.93 e atualizações 
posteriores, a Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006, o Decreto n.º 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 DIJUR - 
COJUR/CONSU n.º 13.716, de 21.08.2002 e n.º 14.468, de 23.07.2004, PARECER 
JURÍDICO DIJUR - COJUR/CONSU n.º 14722 de 05.05.2005 e a minuta específica pelo 
Parecer Ajure Rio de Janeiro (RJ) n.º 2015/9730-001 de 09/02/2015. 

1. OBJETO  

1.1 A presente licitação tem por objeto a instalação de cafeteria com a exploração 
comercial - por conta e risco da empresa vencedora, destinado ao público consumidor 
final, em horário compatível ao do CCBB-RJ, atualmente de quarta a segunda feiras, das 
14h00 às 21h00. O conceito da cafeteria deve considerar tanto a qualidade dos serviços e 
produtos oferecidos quanto promover um espaço de convivência para os frequentadores 
do CCBB-RJ. 

1.2  Localização dos Serviços: Os serviços serão executados no imóvel localizado na Rua 
Primeiro de Março, 66 – 2º e 5º andares, Centro, Rio de Janeiro - RJ. 

 

2.      VIGENCIA CONTRATUAL  

2.1. A vigência do contrato será de 60 (sesenta) meses, contados da data da  assinatura 
do contrato. 

 

3. ITEM ORÇAMENTÁRIO: Demais Receitas Não Operacionais  

 

4.  RETIRADA DO EDITAL/FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS  
 

4.1  O edital poderá ser retirado em um dos endereços abaixo: 

a)     Internet - por meio de download, no Portal do Banco do Brasil: 
http://www.bb.com.br/editaislicitacoes;  

b)     Local Físico  - CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO (RJ) 

         Rua Barão de São Francisco 177 – Bloco 5, 4º andar – Andaraí - RJ 

 
4.2   As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital poderão ser esclarecidas, desde 

que encaminhadas ao CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO 
(RJ), através do e-mail: csl.riodejaneiro@bb.com.br, até as 16 horas do dia 
04/05/2015. 
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5.    PRAZO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOP ES DOCUMENTOS E 
PROPOSTA 

5.1  Os envelopes lacrados contendo, respectivamente, documentação de 
habilitação e proposta deverão ser identificados com os termos abaixo e entregues ao 
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO (RJ), localizado na Rua 
Barão de São Francisco 177 – Bloco 5, 4º andar, Andaraí – Rio de Janeiro – RJ, CEP 
20560-901 até às 16h00 horas do dia 06/05/2015,  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 e 
propostas”. 

  

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE (INFORMAR CNPJ) 

ENVELOPE N.º 1 DOCUMENTOS 

CONCORRÊNCIA N.º 2015/0005 L (7422)  

BANCO DO BRASIL S.A. - CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE 
JANEIRO – RJ, localizado na Rua Barão de São Francisco 177, Bloco 5, 4º Andar – 
Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20560-901. 

Data/hora  da concorrência: 07/05/2015 às 10h30 

OPÇÃO DE HABILITAÇÃO: (informar se será junto ao Banco ou por meio do SICAF, 
conforme item 8 , da Seção II, deste Edital). 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE (INFORMAR CNPJ) 

ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA N.º 2015/0005 L (7422) 

BANCO DO BRASIL S.A. - CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE 
JANEIRO – RJ, localizado na Rua Barão de São Francisco 177, Bloco 5, 4º Andar – 
Andaraí, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20560-901. 

Data da concorrência: 07/05/2015 às 10h30. 

 

5.1.1 A Comissão de Licitação não se responsabiliza por envelope que não for 
entregue pessoalmente. 

 

- ABERTURA  

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

LOCAL - CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO (RJ), 
localizado na Rua Barão de São Francisco 177 – Bloco 5, 4º andar, Andaraí – Rio de 
Janeiro – RJ, CEP 20560-901- DATA/HORA – dia 07/05/2015, às 10H30. 

5.3. Para a abertura dos envelopes PROPOSTA serão observados os procedimentos 
descritos no item 09 , da Seção II, deste Edital. 
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5.4  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. 

5.5  O documento necessário para a representação do PARTICIPANTE na sessão de 
abertura, na forma exigida no item 10 , da Seção II, deste Edital, deverá ser entregue 
à Comissão de Licitação, APARTADO DOS ENVELOPES. 

 

6.      EMPRESAS PARTICIPANTES  

6.1  Poderão participar do processo os interessados que atenderem a TODAS as 
exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

6.2    A realização de Vistoria, por parte dos PROPONENTES, é obrigatória. A entrega da 
Declaração de Vistoria (Anexo 10), deverá ser efetuada juntamente com os 
documentos descritos no Anexo 02 deste Edital. 

6.2.1  Os PROPONENTES, no ato de vistoria, deverão COMPROVAR junto ao 
funcionário da dependência a ser vistoriado, ter poderes para representar a empresa, 
na forma estabelecida pelo Ato Constitutivo, apresentando, para tanto, todos os 
documentos pertinentes, devidamente autenticados e registrados na junta competente 
(Procuração Pública ou Procuração Particular, Contrato Social, documento de 
identificação do representante - RG, CNH ou outro de aceitação em território 
nacional.). 

6.2.2     A Declaração de Vistoria (Anexo 10) deverá ser devidamente assinada por 
funcionário da dependência vistoriada, conforme estabelecido no Anexo 02. 

6.2.3     A declaração de vistoria (anexo 10) deverá ser obtida junto ao CSL Rio de 
Janeiro, no horário compreendido entre 10h00 às 16h00 no endereço abaixo: 

Endereço  Telefones  Contato  

Rua Barão de São Francisco nº 177, Bloco 5 – 
4º Andar – Andaraí – Rio de janeiro – RJ. 

(21) 3808-
5284 

(21) 3808-
5413 

Jorge/Thelma/Mar
tha 

6.2.4 O prazo para realização da vistoria inicia-se às 10h00 de 02/04/2015 e 
encerra-se às 16h00 de 04/05/2015. 
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SEÇÃO II 

7.  IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

7.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase deste processo licitatório 
interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

 a) tenham por objeto social unicamente a prestação de serviços temporários 
b) estejam constituídos sob a forma de consórcio; estejam cumprindo a penalidade de 
suspensão temporária imposta pelo Banco; 
d) estejam impedidas de licitar e contratar com a União, durante o prazo da 

sanção aplicada; 
e) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
f) estejam sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

dissolução ou liquidação; 
g) sociedades limitadas e sociedades anônimas de capital fechado que tenham 

em seus quadros societário e acionário, respectivamente, funcionários do 
Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não remunerada, ou 
membro da Administração desta Instituição, mesmo subcontratado, salvo os 
casos de empresa sob controle do próprio Banco; 

h) sociedades anônimas de capital aberto que tenham em seu quadro acionário 
funcionário do Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não 
remunerada, ou membro da Administração desta Instituição, mesmo 
subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico, salvo 
os casos de empresa sob controle do próprio Banco; 

i) sociedades anônimas de capital aberto que tenham em seu quadro acionário 
funcionário do Banco do Brasil S.A., ainda que em gozo de licença não 
remunerada, ou membro da Administração desta Instituição, mesmo 
subcontratado, como acionista controlador detentor de até 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto e que atue em área do Banco: i) com 
gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente 
licitação; ii) na área demandante da licitação; e/ou iii) na área que realiza a 
licitação; salvo os casos de empresa sob controle do próprio Banco; 

j)       funcionário do Banco, ainda que em gozo de licença não remunerada, ou 
membro de sua administração; 

7.2   O licitante, na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, 
optante pelo Simples Nacional, deverá avaliar se o objeto da presente licitação se 
enquadra em uma das vedações citadas nos incisos do art. 17 da lei Complementar 
nº 123/2006 e não se encontra ressalvado dentre as exceções previstas no parágrafo 
primeiro do citado artigo. Constatando a vedação, não poderá beneficiar-se dessa 
opção e a proposta apresentada não deverá contemplar os benefícios tributários do 
regime diferenciado. Caso venha a ser contratado, estará sujeito a retenção na fonte 
de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, 
independentemente de a proposta, indevidamente, contemplar os benefícios 
tributários do regime diferenciado, obrigando-se, ainda, a apresentar ao Banco a 
solicitação de exclusão do referido regime, protocolada junto à receita Federal. 
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7.3    É vedado o nepotismo, nos termos do Decreto 7.203, de 04.06.2010. 

8. HABILITAÇÃO  

8.1 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a TODAS as 
exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

8.2  A fase de habilitação consiste na comprovação da habilitação jurídica, regularidade 
fiscal, qualificação técnica e econômico-financeira do PARTICIPANTE, e, a critério do 
PARTICIPANTE, poderá ser feita junto ao Banco, ou, alternativamente, por 
intermédio do SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES 
– SICAF – registro cadastral do Poder Executivo Federal. 

 
DA HABILITAÇÃO FEITA JUNTO AO BANCO 

8.3  Para a habilitação realizada junto ao Banco, o PARTICIPANTE deverá apresentar os 
documentos relacionados no item 1 , do Anexo 02 , deste Edital. 

8.4 O PARTICIPANTE que optar pela habilitação junto ao Banco e alegar estar 
desobrigado da apresentação de quaisquer dos documentos exigidos no item 1 , do 
Anexo 02, deste Edital, deverá comprovar esta condição por meio de certificado 
expedido por órgão competente ou legislação em vigor, apresentados na forma 
indicada no item 8.6  deste Edital. 

8.5 Os documentos exigidos neste Edital deverão estar com prazo de validade em vigor 
na data marcada para a abertura dos envelopes DOCUMENTOS. Caso os 
documentos relacionados no item 01 , do Anexo 02, deste Edital, 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. 

8.6  Os documentos exigidos no Anexo 02 deste 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 com o original, pelos 
membros da Comissão de Licitação  

 
DA HABILITAÇÃO POR MEIO DO SICAF 

8.7     Caso o interessado em participar da licitação opte pela habilitação por intermédio do 
SICAF, registro cadastral oficial do Poder Executivo Federal, nos termos da Instrução 
Normativa MARE n.º 5, de 21.07.95, e dos Decretos 3.722, de 09.01.01, e 4.485, de 
25.11.02, deverá atender às exigências relacionadas no item 2, do Anexo 02, deste 
Edital. 

8.7.1  A regularidade da habilitação parcial do licitante registrado no SICAF será 
confirmada por meio de consulta “on-line” ao Sistema, no ato de abertura dos 
envelopes DOCUMENTOS. 

8.7.2  Os interessados em participar da presente Concorrência que não estejam 
habilitados parcialmente 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/  
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8.7.3  Os documentos necessários para habilitação parcial no SICAF estão previstos 
no Manual do SICAF, que contempla, também, os procedimentos e instruções 
de preenchimento dos formulários necessários para registro. 

 

9. PROPOSTAS 

9.1 As propostas deverão ser apresentadas com a identificação do PARTICIPANTE, 
redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datadas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 
responsável ou procurador do PARTICIPANTE devidamente credenciado, devendo 
delas constar os seguintes itens: 

9.2.   Os valores contemplados nas propostas devem ser expressos em moeda corrente no 
País, em algarismo e por extenso, cotados segundo a forma do modelo de Carta-
Proposta constante no Anexo 06 deste Edital. Na hipótese de divergência, 
prevalecerá o valor grafado por extenso. 

 9.3.   O preço MENSAL proposto deverá ser superior a R$ 4.420,00 (quatro mil, 
quatrocentos e vinte mil reais). 

 9.4.   O prazo de validade das propostas será declarado pelo concorrente, não podendo 
ser inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de abertura dos envelopes 
DOCUMENTOS - item 5.2 da Seção I. 

 9.5.   Expirado o prazo de validade das propostas sem convocação para a contratação, os 
concorrentes ficam liberados dos compromissos assumidos, inclusive o vencedor, que 
pode se recusar a assinar o contrato, salvo se tiver dado causa ao atraso. 

 9.6    A simples apresentação das propostas implicará a aceitação integral das condições 
fixadas neste edital, bem como a observância do Regulamento de Licitações do 
Banco e normas legais pertinentes. 

10. FASE DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

10.1  A Comissão de Licitação receberá os envelopes no local, dia e horário previstos no 
item 5.2 , da Seção I, deste Edital. 

10.2  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. 

10.3 De todas as reuniões públicas, a Comissão de Licitação lavrará ata circunstanciada, a 
ser assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes dos participantes 
presentes ou por aqueles nomeados na forma do item 10.4 , a seguir. 

10.4 Havendo acordo, e mediante lavratura em ata, os participantes presentes poderão 
nomear apenas alguns entre eles para rubricar os documentos apresentados, seja na 
fase de habilitação, seja na de julgamento de propostas. 
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- Fase de Habilitação  

10.5  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 habilitação parcial e da linha de fornecimento 
dos participantes no SICAF e também na abertura dos envelopes DOCUMENTOS, 
conferência e exame da documentação neles contida. 

10.6 Será efetuada consulta “on-line” no SICAF para comprovar a habilitação parcial dos 
participantes que optaram pela habilitação por meio do referido Sistema, conforme 
item 2.1.2,  do Anexo 02, Edital. Nesta ocasião serão impressas as respectivas 
declarações de “Situação do Fornecedor” e “Serviço do Fornecedor”, sendo as 
mesmas assinadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes 
dos participantes presentes, ou por aqueles nomeados na forma do item 10.13  desta 
Seção. 

10.7 Dependerá de consulta junto à SLTI (Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação, vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) a 
habilitação dos participantes que, embora não habilitados parcialmente 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. 

OBS.: o Recibo de Solicitação de Serviço deverá estar com os campos relativos a 
documentação complementar exigida para habilitação parcial ou atualização 
de documentos de habilitação parcial preenchidos, conforme o caso. 

10.8  Em seguida, dar-se-á início à abertura dos envelopes DOCUMENTOS tanto dos 
participantes habilitados parcialmente no SICAF como daqueles que optaram pela 
habilitação junto ao Banco. Os documentos serão conferidos e analisados pela 
Comissão de Licitação. 

10.9 Todos os documentos de habilitação serão rubricados pelos membros da Comissão 
de Licitação, por todos os representantes dos participantes presentes ou por aqueles 
nomeados. 

10.10 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. 

10.11 Quando a documentação for analisada na própria reunião e estando presentes todos 
os representantes dos participantes, a Comissão divulgará o resultado da habilitação, 
e: 

10.11.1 havendo desistência de todos os participantes 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 

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

10.12 Na hipótese de não estarem presentes à reunião de abertura dos envelopes 
DOCUMENTOS todos os representantes dos participantes, 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 subseqüente ao da publicação. 

10.13 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 participantes que assim o desejarem, para posterior guarda em 
local seguro, de forma a garantir a sua inviolabilidade.  

10.14 Serão inabilitados os participantes que: 

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

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

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

10.14.4 não atenderem a todas as exigências deste Edital; 

10.14.5 não estiverem habilitados parcialmente no SICAF ou não apresentarem a 
documentação para habilitação junto ao Banco, conforme a opção de 
habilitação, na forma do Anexo 02. 

10.15 A inabilitação será justificada pela Comissão de Licitação e impedirá o participante 
de participar das fases posteriores. 

10.16 Os envelopes DOCUMENTOS e PROPOSTA dos participantes 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. 

10.17  Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

- Fase de Julgamento  

10.18  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 participantes habilitados.  

10.19 Abertos os envelopes PROPOSTA, todas as propostas e respectivos anexos serão 
rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes dos 
participantes presentes, após o que a Comissão de Licitação declarará encerrada a 
reunião, informando que as propostas serão analisadas posteriormente. 

10.20  Na apreciação das propostas, serão observados os critérios de classificação e 
julgamento previstos no item 11 , desta Seção. 
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10.21  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 
subseqüente ao da publicação. 

10.22  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 
PARTICIPANTE VENCEDOR, o qual será convocado para assinar o Contrato na 
forma do anexo 7 deste Edital. 

10.23  Passada a fase de habilitação e abertos os envelopes PROPOSTA, não mais 
caberá desclassificar PARTICIPANTES por motivos relacionados com a habilitação, 
salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

11. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

11.1 No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos preços 
apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar a MAIOR 
OFERTA  para a remuneração mensal pela utilização da área descrita no Documento 
nº 01 do Contrato,  segundo o  modelo de Carta-Proposta constante no Anexo 06 
deste Edital. 

11.2  Serão desclassificadas as propostas que: 

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

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

11.2.3 oferecerem preço inferior ao mínimo estabelecido no subitem 9.3 da Seção II 
deste Edital . 

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

11.4  Poderão ser admitidas, a critério da Comissão de Licitação, alterações formais 
destinadas a sanar evidentes erros que não impliquem alteração do conteúdo da 
proposta. 

11.5  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 
participantes. 

11.6 Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada, sem que compareçam todos os 
convocados, o sorteio será realizado a despeito das ausências. 

11.7 Caso todos os participantes 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 participantes 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. 

 

12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS  
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12.1 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 5.2  - Seção I deste Edital e seu processamento se dará por intermédio da 
Comissão de Licitação. 

12.2  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, ao GERENTE DE ÁREA , para a decisão final. 

12.3 O prazo para interposição de recurso será contado a partir do primeiro dia útil 
subseqüente ao da intimação do ato. 

12.4 Com a divulgação do resultado - de habilitação ou de julgamento - estará 
automaticamente franqueada vista dos autos do processo aos interessados, durante o 
prazo previsto para a interposição de recursos e/ou impugnações aos recursos, e no 
horário fixado para o atendimento ao público - item 4.2  - Seção I. 

12.5 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. 

12.6 As questões relativas à habilitação preliminar dos participantes 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 2º do mesmo artigo. 

12.7 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. 

12.8 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 participante. 

 

13.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

13.1 As seguintes sanções poderão ser aplicadas aos participantes e à CONTRATADA, 
conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Banco pelo 
infrator: 

13.1.1 advertência; 

13.1.2 multa; 

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

13.1.4 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. 
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13.2  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. 

13.3  A aplicação das penalidades ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

13.4  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. 

13.5 Nos prazos de defesa prévia e recurso será aberta vista do processo aos 
interessados. 

13.6  ADVERTÊNCIA  

13.6.1 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. 

13.7 MULTA 

13.7.1 A multa poderá ser aplicada nos percentuais e condições indicados no 
contrato. 

13.7.2 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. 

13.7.3 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. 

 

13.8 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

13.8.1 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 apresentar os Cronogramas de referência (Físico-
financeiro e Descritivo) e/ou em assinar o contrato, dentro dos prazos 
estabelecidos 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; 
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h) ações com intuito de tumultuar licitações ou prejudicar a execução do 
contrato; 

i) prática de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar e 
contratar com o Banco; 

j) condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos. 

13.9 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

13.9.1 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. 

 

14. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 
14.1  Após o julgamento da proposta, a homologação do resultado pela autoridade 

competente e a adjudicação do objeto, o BANCO DO BRASIL S.A. e o 
CONCORENTE VENCEDOR poderão firmar contrato específico visando a execução 
do objeto desta licitação nos termos da minuta de Contrato que integra este Edital. 

14.2 O CONCORRENTE VENCEDOR se compromete a guardar sigilo absoluto sobre as 
informações a que venha a ter acesso e sobre as atividades decorrentes da execução 
dos serviços. 

14.3 O CONCORRENTE VENCEDOR será convocado para assinar o contrato nos moldes 
da minuta (Anexo 06). 

14.4  O CONCORRENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (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 DO BRASIL 
S.A. 

14.4.1   No ato da contratação, o CONCORRENTE VENCEDOR deverá apresentar: 

a)    documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que 
habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da empresa; 

b)      comprovante de uma das modalidades de Garantia relacionadas no item    
         15;               

14.5  A recusa injustificada do PARTICIPANTE 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 participantes remanescentes, 
respeitada a ordem de classificação, prevalecendo, neste caso, as mesmas 
condições da proposta do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço. 
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14.6  os participantes remanescentes convocados na forma do item 14.5, que não 
concordarem em assinar o Contrato, não estarão sujeitos às penalidades 
mencionadas no item 13. 

14.6.1   A assinatura do contrato estará condicionada à regularidade da situação do        
CONCORRENTE VENCEDOR junto ao SICAF, na forma exigida na fase de habilitação, 

15. GARANTIAS  

15.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, garantia no 
valor equivalente a 5% (cinco por cento) do preço global contratado, devendo 
apresentar ao BANCO DO BRASIL S.A., conforme previsão contratual (Anexo 6 ), o 
comprovante de uma das modalidades a seguir: 

15.1.1 fiança bancária; 

15.1.2 seguro-garantia; ou 

15.1.3 caução em dinheiro. 

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

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

15.2.2 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; 

15.2.3 expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos 
artigos 827 e 838 do Código Civil;  

15.2.4 cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 

15.3 Não será aceita fiança bancária que não atenda aos requisitos estabelecidos no item 
anterior. 

15.4 Em se tratando de seguro-garantia: 

15.4.1 a apólice deverá indicar o BANCO como beneficiário; e 

15.4.2 não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses do 
Banco. 

15.5 O valor em dinheiro depositado em caução será administrado pelo BANCO DO 
BRASIL S.A., por meio de aplicações financeiras, de comum acordo com o 
CONCORRENTE VENCEDOR que terá acesso aos extratos de simples verificação 
da conta de caução. 

15.6 Utilizada a garantia, o CONCORRENTE VENCEDOR fica obrigado a integralizá-la no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada formalmente pelo 
BANCO. 

15.7 O Banco poderá utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir 
das despesas decorrentes de quaisquer obrigações inadimplidas pelo 
CONCORRENTE VENCEDOR. 

15.8 Toda e qualquer garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das 
obrigações da contratada eventualmente inadimplidas na vigência do contrato e da 
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garantia, e não serão aceitas se o garantidor limitar o exercício do direito de 
execução ou cobrança ao prazo de vigência da garantia. 

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1  Considerando que o BANCO DO BRASIL S.A. está submetido às leis orçamentárias 
federais (LDO-LOA), ficam as partes cientes de que a execução do(s) projeto(s) ao 
abrigo deste Edital estará condicionado às respectivas aprovações orçamentárias. 

16.2. Considerar-se-á legítimo representante do participante, 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: 

16.2.1 quando tratar-se de representante designado pelo participante 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; 

16.2.2 caso o representante do participante seja pessoa diferente das indicadas no 
SICAF, deverá ser apresentado também um dos seguintes documentos: 

a)   procuração particular, assinada pelo outorgante, com firma reconhecida 
em Cartório, conforme modelo constante do Anexo 3, deste Edital, 
acompanhada de comprovação da capacidade de o signatário nomear 
procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto ou contrato social 
em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do 
signatário; 

b) procuração pública contemplando os mesmos poderes relacionados na 
minuta constante do modelo do Anexo 3 deste edital, acompanhada de 
comprovação da capacidade de o signatário nomear procurador, mediante 
apresentação de cópia do estatuto ou contrato social em vigor, e, quando se 
tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário; ou 

c)  documento de constituição da empresa, quando se tratar de sócio. 

16.3.  A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento impedirá o 
representante de se manifestar nas sessões e responder pela firma. 

16.4. Nas fases do procedimento licitatório, será admitido apenas um representante por 
participante. 

16.5.  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. 

16.6  O participante 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 inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do participante que o tiver 
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apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

16.7  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.  

16.8  Os participantes 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. 

16.9 A critério da Comissão de Licitação, até a divulgação do resultado final do certame, 
poderá ser realizada vistoria às instalações do participante e às obras e serviços por 
ele realizados, com vistas à verificação da qualidade dos serviços e à comprovação 
da veracidade das informações atestadas em consonância com o item 3.1.4 do 
Anexo 02 deste Edital. 

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

16.11 Todas as decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos 
participantes mediante intimação, a qual poderá se dar nas próprias reuniões - se 
presentes todos os participantes - ou por qualquer meio de comunicação que 
comprove o recebimento, ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial da União. 

16.12  Durante as sessões públicas deste processo licitatório, os casos não previstos neste 
Edital serão decididos pela Comissão de Licitação. 

16.13  A participação na presente licitação implica aceitação em todos os termos deste 
Edital. 

16.14  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o do local da realização do certame. 

 

 

 

                                    Rio de Janeiro, 01 de abril de 2015. 
 
 
 

_____________________________ 
JORGE DA CRUZ SILVA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

 



================================================================================== 
Banco do Brasil S.A. 

Concorrência n.º 2015/0005 L (7422) – CSL RIO DE JANEIRO (RJ) 
==================================================================== 

 

 Página 18 de 55 

ANEXO 01 

===================================================================== 
DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

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

PROJETO BÁSICO 

1. Objeto 
 
Cessão remunerada de área para instalação de cafeteria especializada no segundo andar 
do prédio do Centro Cultural Banco do Brasil – RJ, situado na Rua Primeiro de Março, 66 – 
Centro – Rio de Janeiro – RJ. A cessão prevê também a instalação de máquinas de 
autoatendimento no quinto andar do mesmo prédio. Seguem as configurações dos 
espaços e as especificações necessárias: 
 
Segundo andar: Área disponível de 98,35 m2  
 

1 O cessionário deverá instalar e operar uma cafeteria especializada no segundo 
andar do Centro Cultural Banco do Brasil – RJ. O conceito da cafeteria deve 
considerar tanto a qualidade dos serviços e produtos oferecidos quanto 
promover um espaço de convivência para os frequentadores do CCBB. 

 
2 O cessionário deverá manter quantidade suficiente de funcionários para que a 

cafeteria funcione, pelo menos, de quarta a segunda, das 14h às 21h. 
 

3 O quadro de funcionários deverá ser composto por gerente, baristas e 
atendentes, todos com conhecimento e formação técnica condizentes com as 
funções a serem exercidas. 

 
4 O funcionamento da cafeteria deverá estar adequado a todas as normas fiscais 

vigentes, devendo o estabelecimento realizar a emissão regular de cupons 
fiscais e notas fiscais. 

 
5 A cafeteria deverá aceitar, no segundo andar, no mínimo, os cartões de débito e 

crédito do Banco do Brasil S.A., além do cartão Alelo Refeição. As máquinas 
localizadas no quinto andar poderão trabalhar exclusivamente com dinheiro. 

 
6 O cessionário deverá providenciar a instalação de todo o mobiliário necessário 

(mesas, cadeiras, sofás etc), assim como fornecer máquinas de café, geladeiras 
e outros equipamentos e utensílios necessários ao pleno funcionamento da 
cafeteria. 

 
7 O cessionário deverá oferecer conexão de internet sem fio (sistema wireless) 

para uso dos clientes, com velocidade mínima de 30 mbps (trinta megabits por 
segundo). 

 
8 O cessionário deverá renovar seu cardápio periodicamente, encaminhando-o 

para aprovação prévia do CCBB. Na cafeteria poderão ser comercializados 
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produtos tais como crepes, sanduíches leves, quiches, saladas, lanches, 
salgados finos, doces e bebidas diversas, inclusive alcoólicas. É obrigatória a 
comercialização de cafés e derivados que possuam certificado de qualidade. 

 
Quinto andar  
 

1 O cessionário deverá instalar e operar máquinas de autoatendimento para oferta de, 
pelo menos, café, refrigerantes e água no quinto andar do prédio do Centro Cultural 
Banco do Brasil – RJ. O cessionário deverá primar pela qualidade dos 
equipamentos e dos produtos oferecidos e observar que a área a ser ocupada 
cumpre também a função de espaço de convivência para os frequentadores da 
Biblioteca do CCBB.  

 
2 O cessionário deverá garantir a perfeita operação das máquinas durante o horário 

de funcionamento do CCBB, atualmente de quarta a segunda, das 9h às 21h.  
 

3 O cessionário deverá disponibilizar funcionário devidamente uniformizado e 
identificado para acompanhar e orientar os usuários quanto à utilização das 
máquinas de autoatendimento durante todo o horário de funcionamento do CCBB. 
 

4 Os preços cobrados deverão estar adequados aos praticados no mercado. 
 

5 O cessionário deverá providenciar a instalação de todo os itens necessários ao 
funcionamento pleno e satisfatório do espaço.  
 

2. Condições de entrega 
 
O objeto licitado deverá estar em plenas condições de prestar o serviço a que se propõe. 
Os produtos oferecidos ao público e todas as suas alterações deverão ser aprovados 
previamente pela administração do CCBB. 
 
3. Condições de instalação, implementação e/ou cust omização 
 

1) A instalação da cafeteria no prédio do CCBB RJ se dará no segundo andar, em área 
de 98,35m2, sendo salão de 81,46m2 e cozinha 16,89m2. No quinto andar do mesmo 
prédio, deverão ser instaladas e operadas máquinas de autoatendimento. 

 
2) As áreas a serem exploradas encontram-se demarcadas e devem ser vistoriadas 

previamente pelos interessados, sendo esta uma das condições para a participação 
da licitação. 

 
3) A instalação de aplicativos fiscais, de controle de estoque e de operacionalização 

das vendas, bem como de todos os equipamentos necessários serão de 
responsabilidade do cessionário. O cessionário, antes de instalar seus 
equipamentos no local concedido, deverá verificar as especificações da rede 
elétrica. Qualquer dano causado em função de má instalação será de inteira 
responsabilidade do cessionário. 
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4) O projeto de instalação, o layout e todo o mobiliário utilizado deverão ser aprovados 
previamente pela administração do CCBB. 

 
5) O CCBB disponibilizará à empresa cessionária um ramal telefônico para 

comunicação interna. 
 

6) O cessionário somente poderá iniciar suas atividades de posse do Alvará de 
Funcionamento. A exploração do espaço deverá estar adequada a todas as 
exigências técnicas e legais vigentes. Caberá ao cessionário, quando exigido, 
providenciar toda e qualquer documentação junto aos órgãos competentes. 

 
7) O cessionário deverá ceder o espaço da cafeteria ao CCBB mediante comunicação 

formal por parte deste, em horários não conflitantes com os de seu funcionamento, 
para utilização em eventos institucionais. 

 
8) O CCBB disponibilizará à cessionária, sem ônus, energia elétrica, gás, ar-

condicionado e segurança do espaço. 
 
4. Condições de aceite 
 
O espaço licitado só será entregue se estiver em plenas condições de funcionamento.  
 
5. Condições de garantia e assistência técnica, man utenção e suporte técnico 
 

1) O cessionário deverá manter todos os contratos de manutenção preventiva e 
corretiva necessários para garantir o pleno funcionamento das máquinas de 
autoatendimento e de seus acessórios. Tais manutenções deverão ocorrer, 
preferencialmente, fora do horário de atendimento ao público. 

 
2) O cessionário é responsável pela limpeza e pela organização dos espaços a serem 

ocupados, observando padrões de alta qualidade e as normas da Vigilância 
Sanitária.  
 

3) O cessionário deverá garantir o suprimento das máquinas de autoatendimento e a 
plena e ininterrupta oferta de produtos. 

 
6. Treinamentos 
 
A responsabilidade pelo treinamento da mão-de-obra a ser utilizada no espaço da cafeteria 
será da cessionária. 
 
7. Condições de pagamento 
 
Pagamento mensal a título de aluguel, conforme laudo de avaliação do CSL Rio de Janeiro 
e contrato assinado. 
 
8. Multa 
 
As penalidades deverão seguir as cláusulas da minuta-padrão de contrato do BB. 
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9. Acordo de nível de serviço 
 
A cessionária deverá: 
 

1) Manter funcionários uniformizados e devidamente treinados para o exercício de 
suas funções. 

 
2) Assegurar que seus contratados tenham, no mínimo, ensino médio completo. 

 
 

3) Manter, em seu horário de funcionamento, pelo menos um funcionário com domínio 
da língua inglesa para atendimento ao público. 

 
4) Assegurar que seus contratados tenham conhecimento pleno de todos os produtos 

oferecidos/comercializados. 
 

5) Abster-se de comercializar cigarros. 
 

6) Oferecer obrigatoriamente produtos de qualidade comprovada e que tenham sido 
submetidos à aprovação do CCBB. 

 
7) Permitir toda e qualquer intervenção na área objeto da licitação sempre que se 

fizerem necessários procedimentos que visem à manutenção do espaço. 
 

8) Encaminhar previamente ao CCBB, para análise e autorização, todo e qualquer 
projeto de decoração e ornamentação do espaço a ser utilizado. 

 
9) Abster-se de comercializar chope e frituras. 

 
10)  Apresentar o cardápio e as instruções de uso dos equipamentos, em português e 

inglês, assim como, quando possível, identificar os produtos comercializados nos 
dois idiomas. 

 
11)  Responder por todo e qualquer dano moral e/ou material decorrente de sua 

atividade.  
 
10. Aspectos de segurança 
 
Os funcionários da cessionária deverão seguir as normas internas de conduta e de 
segurança estabelecidas pelo CCBB-RJ. 
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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 Estatuto Social e Regimento Interno, no caso de sociedades cooperativas, 
acompanhados de Ata da Assembléia de Constituição, bem como de Ata 
da Assembléia Geral Ordinária, se houver. 

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 Técnica  

1.1.9 registro ou inscrição do concorrente na entidade profissional competente. 

1.1.10 comprovação de que o concorrente executa/executou, sem restrição, 
serviço de natureza semelhante ao indicado no Anexo 01 deste Edital. A 
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comprovação será feita por meio da apresentação de atestado de 
prestação de serviço devidamente registrado na entidade profissional 
competente, quando houver; 

1.1.11 declaração informando que efetuou vistoria nas instalações objeto da 
presente licitação.  

Qualificação Econômico-Financeira:  

1.1.12 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; 

1.1.13 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; 

1.1.13.1 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 n.º 123, de 14.12.2006. 

1.1.14 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 + Exigível a Longo Prazo 
 
SG =  _____________Ativo Total______________   

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC = __Ativo Circulante__ 

 Passivo Circulante 

1.1.15 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$ 8.000,00 (oito mil 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. 

 

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 
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NORMATIVA N.º 5, de 21.07.1995, do extinto Ministério de Administração e 
Reforma do Estado – MARE e Decreto n.º 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, na forma de habilitação parcial ; 

2.1.2 estar registrado no SICAF para linhas de fornecimento compatíveis 
com o objeto licitado; 

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

2.1.3.1 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$ 8.000,00 (oito mil 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.  

2.1.4 apresentar a documentação relacionada nos itens 1.1.9 a 1.1.12  
(qualificação técnica) deste Anexo; 

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”; 

2.1.6 os interessados em participar da presente licitação, que não estejam 
habilitados parcialmente 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 participante ter providenciado o seu Cadastramento no 
SICAF, no prazo máximo de até o quarto dia útil anterior à realização do 
certame, 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”.  

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

3.1 Em qualquer situação (habilitação por Sicaf ou junto ao BANCO) apresentar os 
seguintes documentos complementares: 
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3.1.1 Declaração indicando a forma escolhida para habilitação, dentre as duas 
opções estipuladas no item 8 , ou seja, habilitação pela apresentação da 
documentação junto ao Banco ou por meio do SICAF; 

3.1.2 O concorrente deverá apresentar Patrimônio Líquido igual ou superior a 
R$ 8.000,00 (oito mil reais), por balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, conforme Art. 31, inciso I, da Lei n.º 
8.666/93; 

3.1.3 Declaração de inexistência em seu quadro, de funcionários de qualquer 
Centro de Serviços e Logística, da Gerência de patrimônio, Arquitetura e 
Engenharia – Gepae, como dirigente, acionista detentor de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, 
representante comercial ou procurador, salvo os casos de empresas sob 
controle do próprio Banco do Brasil S.A. 

3.1.4 Declaração que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições para  o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação; 

3.1.5 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; 

3.1.6 Declaração de inexistência de empregados menores no quadro da 
empresa, conforme minuta constante do Anexo 03 deste Edital; 

3.1.7 Declaração de Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – 
EPP, constituídas na forma da Lei Complementar n.º 123, de 
14.12.2006 e do Decreto n.º 6.204, de 05/09/2007, conforme minuta 
constante no anexo 07 do Edital; 

3.1.8   Comprovação de que o concorrente executa/executou, sem restrição, 
serviço     de natureza semelhante ao indicado no Anexo 01 deste Edital. 
A comprovação será feita por meio da apresentação de atestado de 
prestação de serviço devidamente registrado na entidade profissional 
competente, quando houver; 

3.1.9 Declaração de vistoria (Anexo 10 ), assinada e datada pela 
dependência, informando que o PROPONENTE efetuou vistoria nas 
instalações onde se realizarão os serviços. 

3.1.10  Autorização de Vistoria – A AUTORIZAÇÃO (anexo 09) para vistoria 
deverá ser obtida, pessoalmente, no Setor de LICITAÇÕES/LICIT1, 
Localizado na Rua Barão de São Francisco, 177 – Bloco 05 – 4º Andar – 
Andaraí – Rio de Janeiro – RJ, no horário compreendido entre 10h00 e 16h00 
e a(s) visita(s) para obtenção do ATESTADO deverá(ão) ser marcada (s) 
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previamente, com a Administração da Dependência, através do Telefone 
(21) 3808-2323 com Sueli Voltarelli.  

3.1.1  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. 

 

3.2  Os documentos relacionados neste Anexo deverão ser acondicionados no 
envelope n.º 1 DOCUMENTOS, identificado e entregue de acordo com o 
mencionado no item 5 da Seção I deste Edital. 
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ANEXO 03 

 
===================================================================== 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES NO 
QUADRO DA EMPRESA (DECRETO 4.358, de 05.09.2002)  
===================================================================== 

DECLARAÇÃO  

 

Ref.: (identificação da licitação) 

................................................................................, 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 ( ). 

 

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

 

 

.................................................................................. 

(data) 

 

 

........................................................................................................... 

(representante legal) 
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ANEXO 04 

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

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 ....... que se realizará no ......... (Nome e endereço da 
dependência) (PREENCHER ANTES DE DISPONIBILIZAR O EDITAL – 
RETIRAR ESTA OBSERVAÇÃO)  

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 participante, 
com firma reconhecida em cartório 
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ANEXO 05 

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

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA  
===================================================================== 

BANCO DO BRASIL S.A. 

 Prezados Senhores, 

          Ref.: Banco do Brasil S.A. - CONCORRÊNCIA  n.º. 2015/0005 L (7422) – CENTRO 
DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO (RJ). 

                                                                Carta-Proposta  

         Apresentamos nossa proposta-orçamento para exploração comercial, por nossa conta e 
risco, de cafeteria em áreas internas, do CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil Rio de 
Janeiro (RJ), mediante remuneração pela utilização das referidas áreas, conforme 
discriminado no Documento n.º 1 do Contrato que integra o instrumento convocatório da 
licitação em epígrafe. 

 1.       IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO e TELEFONE: 

AGÊNCIA e N.º DA CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A.: 

  2.       CONDIÇÕES GERAIS 

 2.1.  A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 
presente licitação bem como a Minuta de Contrato que o integra. 

 2.2.  As relações empregador/empregado, concernentes ao controle de freqüência, 
disciplina, folha de pagamento e demais obrigações de Lei serão sempre de inteira e 
exclusiva responsabilidade desta empresa.  

 Quaisquer reclamações oriundas da prestação dos serviços deverão ser formalizadas por 
escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito na rua ......., na cidade de ....... 
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 3.       PREÇO DO SERVIÇO 

 3.1    Para exploração comercial da cafeteria, que se dará em áreas internas do CCBB Rio 
de Janeiro, disponibilizada pelo  Banco do Braisl S.A., pagaremos, mensalmente, a 
importância de R$ ..............,.. (valor total por extenso)  

 3.2  A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura dos 
envelopes DOCUMENTOS. 

 3.3.   Todas as despesas necessárias à plena execução do serviço, tais como de pessoal, 
de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.) 
incidentes sobre o serviço são de responsabilidade exclusiva da PROPONENTE.  

 3.4.   O depósito dos valores correspondentes à remuneração pelo uso da área será feito 
mensalmente, até o  5º dia útil do mês subseqüente ao da utilização do espaço,  
mediante crédito em conta do Banco do Brasil S.A. 

 3.5   Desde já declaramo-nos cientes de que o Banco procederá à retenção de impostos 
nas  hipóteses previstas em lei. 

 

local e data 

assinatura e carimbo da proponente  

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DO CONCORRENTE) 
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ANEXO 06 
===================================================================== 

MINUTA DO CONTRATO  
===================================================================== 

CONTRATO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CAFETERIA EM ÁREA DO CCBB – 
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL RIO DE JANEIRO (RJ), MEDIANTE 
REMUNERAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DA REFERIDA ÁREA, DECORRENTE DA 
CONCORRÊNCIA N.º 2015/0005 L (7422) REALIZADA EM CONFORMIDADE COM AS 
LEIS NºS 8.666 E 10.520, DE 21.06.93 E 17.07.2002, A LEI COMPLEMENTAR N.º 123, 
DE 14.12.2006, O DECRETO N.º 5.450, DE 31.05.2005, O DECRETO N.º 6.204, DE 
05.09.2007 E 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 NACIONAL DA 
PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA SOB O NÚMERO.............................. 
(INDICAR CNPJ), ADIANTE DENOMINADO CONTRATANTE, NESTE ATO 
REPRESENTADO PELO(S) ADMINISTRADOR(ES) DO (A) .............................. 
(CARACTERIZAR A DEPENDÊNCIA NOME E ENDEREÇO), SR. (S) .................... 
(NOME, CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF E QUALIFICAÇÃO DO(S) 
ADMINISTRADOR(ES), OU REPRESENTADO PELO(S) ADMINISTRADOR(ES) NO 
FINAL QUALIFICADO E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA.......................................... 
(DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ 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 DENOMINADA 
CONTRATADA, CONSOANTE AS CLÁUSULAS ABAIXO. A MINUTA-PADRÃO DO 
PRESENTE CONTRATO FOI APROVADA PELO PARECER DIJUR-COJUR/CONSU N.º 
14.897, DE 12.09.2005 E A MINUTA ESPECIFICA PELO PARECER AJURE-RJ N.º 9730-
001 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015. 

OBJETO  

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a exploração comercial por 
conta e risco da empresa vencedora, de cafeteria em áreas internas do CCBB - Centro 
Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, destinada ao público consumidor final e 
freqüentador do CCBB, mediante remuneração devida pela empresa vencedora ao Banco 
do Brasil S.A., pela utilização das referida áreas, destinada a tal finalidade, conforme 
condições e especificações relacionadas no Documento N.º 01 deste contrato. 

Parágrafo Primeiro – O BANCO DO BRASIL S.A., senhor e legítimo proprietário do imóvel 
situado na Rua Primeiro de Março 66, Centro, Rio de Janeiro – onde funciona o Centro 
Cultural Banco do Brasil – CCBB Rio de Janeiro, em cujo interior situam-se as áreas, a 
qual será disponibilizada para a execução da prestação do serviço indicado no “caput” 
desta Cláusula, obrigando-se a CESSIONÁRIA a pagar ao BANCO DO BRASIL S.A. o 
valor constante da Cláusula Terceira do presente Contrato e a cumprir as condições 
constantes do Documento n.º 01 deste contrato e as demais disposições do Edital da 
Concorrência n.º 2015/005 L (7422)  bem como a Lei 8.666/93. 
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Parágrafo Segundo – A área a ser disponibilizada para execução do objeto deste contrato 
será utilizada somente pela CESSIONÁRIA e as atividades principais do objeto social 
serão prestadas diretamente pela mesma, vedada a cessão, transferência ou 
subcontratação, total ou parcial do objeto social principal da CESSIONÁRIA. 

Parágrafo Terceiro  - O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou reduções de até 
25% (vinte e cinco por cento), a critério do BANCO DO BRASIL S.A. e mediante aviso 
formal à CESSIONÁRIA. Desde que acordado entre as partes, as supressões poderão 
exceder o percentual estabelecido neste parágrafo. 

Parágrafo Quarto – Fica entendido que, efetuados os acréscimos previstos no parágrafo 
anterior, o novo valor mensal pactuado não poderá ultrapassar em 25% o valor mensal 
inicial atualizado do contrato. 

Parágrafo Quinto – Entende-se como VALOR MENSAL INICIAL ATUALIZADO, o valor 
mensal inicial do contrato acrescido de eventual reequilíbrio e das repactuações porventura 
concedidas, desconsiderando os acréscimos ou supressões previstos nesta Cláusula. 

VIGÊNCIA E RESCISÃO  

CLÁUSULA SEGUNDA - A vigência deste contrato é de 60 (sessenta meses) contados da 
data da sua assinatura, não podendo ser prorrogável 
 
Parágrafo Primeiro - A rescisão deste contrato poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

a) administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do BANCO DO 
BRASIL S.A., nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XVIII do art. 78 da Lei 
8.666/93, atualizada pela Lei 9.854, de 27.10.99; 

b) amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do BANCO DO 
BRASIL S.A., mediante aviso prévio por escrito, de 90 dias ou de prazo menor a ser 
negociado pelas partes à época da rescisão; 

c)  judicialmente, nos termos da legislação. 

Parágrafo Segundo - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do  processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
Parágrafo Terceiro - As responsabilidades imputadas à CESSIONÁRIA, por prejuízos 
decorrentes de ações delitivas perpetradas contra o BANCO DO BRASIL S.A., não cessam 
com a rescisão do contrato. 
 
Parágrafo Quarto - A rescisão acarretará as seguintes conseqüências imediatas: 

a)    execução da garantia contratual, para ressarcimento, ao BANCO DO BRASIL 
S.A.,, dos valores das multas aplicadas ou de quaisquer outras quantias ou 
indenizações a ele devidas; 

b)    retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados 
ao BANCO DO BRASIL S.A. 

 PREÇO 

CLÁUSULA TERCEIRA - A CESSIONÁRIA pagará ao BANCO DO BRASIL S.A., 
mensalmente, a importância R$  ................, (valor por extenso).     
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Parágrafo Primeiro - Todas as despesas necessárias à plena execução das atividades ali 
exercidas, tais como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações 
sociais, impostos, taxas, etc.) incidentes sobre o serviço são de responsabilidade exclusiva 
da CESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA QUARTA - O valor estipulado na cláusula anterior poderá ser repactuado 
mediante acordo entre as partes, adotando-se como parâmetros básicos a atualização dos 
valores de mercado para a ocupação da  área e a atualização dos valores correspondentes 
aos serviços que compõem as despesas condominiais. 

Parágrafo Único - A primeira repactuação poderá ocorrer somente após o prazo de um 
ano, contado a partir da data limite para apresentação da proposta que deu origem a este 
contrato, mantendo-se, para as repactuações subseqüentes, a mesma periodicidade anual. 

PAGAMENTO  

CLÁUSULA QUINTA - O pagamento  dos valores correspondentes à remuneração devida 
pela CESSIONÁRIA ao BANCO, para utilização da área descrita no parágrafo primeiro da 
Cláusula Primeira do presente contrato, na qual será prestado o serviço objeto da 
Concorrência n.º 2015/0005 L (7422), será feito  pelo  Banco do Brasil S.A., mediante 
débito na conta da cessionária na agência n.º XXXX-X, conta corrente n.º XXXXXXXX-X   
mantida no Banco do Brasil S.A. Desde já o cessionário autoriza o Banco do Brasil S.A., a 
efetivar o débito devido em sua conta corrente no quinto dia útil do mês subsequente à 
prestação do serviço. 

Parágrafo Único – a receita está prevista no orçamento do Banco do Brasil S.A. no item 
75.767.010.000 – Demais Receitas Não Operacionais. 

GARANTIA 

CLÁUSULA SEXTA - A CESSIONÁRIA entregou ao BANCO DO BRASIL S.A.,  
comprovante de garantia, na modalidade.........., no valor de R$......... (.....), correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor total inicial  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 BANCO DO BRASIL S.A., autorizado a executá-la para cobrir multas, 
indenizações ou pagamento de qualquer obrigação, inclusive em caso de rescisão. 

Parágrafo Segundo - Utilizada a garantia, a CESSIONÁRIA obriga-se a integralizá-la no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da data em que for notificada formalmente pelo 
BANCO DO BRASIL S.A. 

Parágrafo Terceiro - O valor da garantia somente será liberado à CESSIONÁRIA quando 
do término ou rescisão do contrato, desde que não possua dívida inadimplida com o 
BANCO DO BRASIL S.A., e mediante expressa autorização deste.  

CLÁUSULAS GERAIS 
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CLÁUSULA SÉTIMA - Para realização do objeto desta licitação, a CESSIONÁRIA 
designará empregados de seu quadro, especializados e devidamente credenciados, 
assumindo total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo 
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as 
decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores 
diretos, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho, assim como pelo 
cumprimento de todas as demais obrigações atinentes ao presente contrato. 

Parágrafo Primeiro - A CESSIONÁRIA deverá manter em pasta própria a documentação 
relativa a registro, horário de trabalho e atividade de seus empregados, sob seu controle, 
sua guarda e responsabilidade, em recinto do Banco (Instrução Normativa MTB n° 03, de 
29.08.97).  

Parágrafo Segundo - A inadimplência da CESSIONÁRIA  com referência aos encargos 
mencionados nesta cláusula, não transfere ao BANCO DO BRASIL S.A., a 
responsabilidade por seu pagamento. Caso venha o BANCO DO BRASIL S.A.,  a 
satisfazê-los ser-lhe-á assegurado direito de regresso, sendo os valores pagos atualizados 
financeiramente, desde a data em que tiverem sido pagos pelo BANCO DO BRASIL S.A., 
até aquela em que ocorrer o ressarcimento pela CESSIONÁRIA . 

Parágrafo Terceiro - O BANCO DO BRASIL S.A.,  poderá exigir, a qualquer momento, a 
comprovação do cumprimento das obrigações mencionadas no "caput" desta cláusula. 

Parágrafo Quarto - Será de inteira responsabilidade da CESSIONÁRIA o cumprimento das 
normas regulamentares da "Segurança e Medicina do Trabalho" cabíveis, bem como, se 
for o caso, a obrigação de organizar "Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 
CIPA." 

Parágrafo Quinto - A CESSIONÁRIA se obriga a exigir que seus empregados, durante o 
período que permanecerem nas dependências do BANCO DO BRASIL S.A.,, trajem 
uniforme adequado e completo, portem crachá de identificação por ela subscrito, onde 
constará, além da razão social, o nome do servidor, seu número de registro na empresa e 
o respectivo horário de trabalho.  

Parágrafo Sexto - A CESSIONÁRIA  se obriga a substituir, mediante solicitação formal e a 
critério do BANCO DO BRASIL S.A.,, qualquer de seus empregados designados para 
executar as tarefas correspondentes a este contrato, que não esteja correspondendo aos 
padrões estabelecidos pelo BANCO DO BRASIL S.A.,. A CESSIONÁRIA terá o prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação, para proceder à troca, sob pena 
de multa 

CLÁUSULA OITAVA - A CESSIONÁRIA  se compromete a fornecer, por escrito e mediante 
solicitação do BANCO DO BRASIL S.A., relatório sobre os serviços prestados, acatando 
sugestões motivadas, visando corrigir possíveis falhas e melhor atender às necessidades 
do BANCO DO BRASIL S.A. 

CLÁUSULA NONA - A CESSIONÁRIA  obriga-se a manter, durante a vigência do contrato, 
todas as condições de habilitação exigidas na licitação, inclusive a condição de não 
empregar trabalhador menor, na forma da Lei 9.854, de 27.10.1999. Assume, ainda, a 
obrigação de apresentar, no término do prazo de validade de cada documento, os 
seguintes comprovantes devidamente atualizados: 
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a)  prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da CESSIONÁRIA CONTRATADA, compreendendo a Certidão de 
Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Dívida Ativa - ou outras equivalentes, na 
forma da lei - expedidas, em cada esfera de governo, pelo órgão competente; 

b)  prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, 
mediante apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito; 

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

 d)  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. 

 

Parágrafo Primeiro - Os documentos exigidos neste contrato 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, por 
funcionário do BANCO DO BRASIL S.A., devidamente identificado. 

Parágrafo Segundo - Se a CESSIONÁRIA estiver desobrigada da apresentação de 
quaisquer documentos solicitados nesta cláusula deverá comprovar esta condição por 
meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor, na forma 
exigida no parágrafo primeiro. 

Parágrafo Terceiro - A CESSIONÁRIA estará dispensada de apresentar os documentos de 
que trata esta cláusula, caso seja possível, ao BANCO DO BRASIL S.A.,, verificar a 
regularidade da situação da CESSIONÁRIA  por meio de consulta on-line ao SICAF.  

Parágrafo Quarto – O BANCO DO BRASIL S.A., se reserva o direito de rescindir 
administrativamente o contrato quando, por ocasião do pagamento, a CESSIONÁRIA  não 
comprovar sua regularidade de situação, na forma descrita nesta cláusula. A rescisão se 
dará mediante comunicação formal à EMPRESA  concedendo aviso prévio de até 60 dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA - O BANCO DO BRASIL S.A., poderá, na forma que julgar 
conveniente, exercer ampla fiscalização para o fiel cumprimento das condições 
estipuladas.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- Qualquer reclamação sobre a inexecução ou deficiente 
execução dos serviços OBJETO DA CONCORRÊNCIA, deverá ser feita pelo BANCO DO 
BRASIL S.A., à CESSIONÁRIA, por escrito, e a esta entregue mediante protocolo. O não 
atendimento aos termos da reclamação a que alude esta cláusula, dentro de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da data da entrega da reclamação, facultará a rescisão contratual, sem 
prejuízo do disposto na CLÁUSULA DÉCIMA  SEGUNDA e da aplicação das penalidades 
estabelecidas neste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CESSIONÁRIA responderá pecuniariamente por 
danos e/ou prejuízos que forem causados ao BANCO DO BRASIL S.A.,, ou a terceiros, 
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decorrentes de falha dos serviços ora contratados, inclusive os motivados por greves ou 
atos dolosos de seus empregados. Assume a CESSIONÁRIA, nesse caso, a obrigação de 
efetuar a respectiva indenização até o 5º (quinto) dia útil após a comunicação, que lhe 
deverá ser feita por escrito.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CESSIONÁRIA se obriga a informar ao BANCO DO 
BRASIL S.A., no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou 
modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação 
da CESSIONÁRIA com outrem, o BANCO DO BRASIL S.A., reserva-se o direito de 
rescindir o contrato, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração 
social. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - É vedado à CESSIONÁRIA caucionar ou utilizar o 
presente contrato como garantia para qualquer operação financeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CESSIONÁRIA não poderá utilizar o nome do BANCO 
DO BRASIL S.A., ou sua qualidade de CESSIONÁRIA CONTRATADA  em quaisquer 
atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios 
diversos, impressos etc., sob pena de imediata rescisão do presente contrato, 
independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da 
responsabilidade da CESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A CESSIONÁRIA  se compromete a guardar sigilo 
absoluto sobre as atividades decorrentes da execução dos serviços e sobre as 
informações a que venha a ter acesso por força da execução deste contrato. 

 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  - A não utilização, pelas partes, de qualquer dos direitos 
assegurados neste contrato, ou na lei em geral, não implica em novação, não devendo ser 
interpretada como desistência de ações futuras. Todos os meios postos a disposição neste 
contrato são cumulativos e não alternativos, inclusive com relação a dispositivos legais. 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os atos praticados pela CESSIONÁRIA prejudiciais à execução 
do contrato, sujeitam-na às seguintes sanções: 

a)  advertência; 

b)  multa; 

c)  suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o BANCO DO BRASIL S.A.,  
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. 
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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 por inexecução total ou 
parcial do contrato 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 VIGÉSIMA PRIMEIRA - A advertência  poderá ser aplicada quando ocorrer: 

a)  descumprimento das obrigações contratuais que não acarretem prejuízos para o 
BANCO DO BRASIL S.A. 

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. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O CONCEDENTE poderá aplicar à CESSIONÁRIA 
multa por inexecução total ou parcial do contrato correspondente a até 20% (vinte por 
cento) do valor referente aos serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA, pactuado no 
mês anterior a ocorrência da inexecução. 

Parágrafo Primeiro - Em caso de reincidência, o valor da multa estipulada no "caput" desta 
cláusula será elevado em 1% (um por cento) a cada reincidência, até o limite de 20% (vinte 
por cento) referente ao valor pactuado 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 a CESSIONÁRIA 
da obrigação de indenizar eventuais perdas e danos. 

Parágrafo Terceiro - A multa aplicada à CESSIONÁRIA e os prejuízos por ela causados ao 
Banco do Brasil S.A., serão debitados na conta corrente mantida pela CESSIONÁRIA no 
Banco do Brasil S.A, cobrados diretamente ou judicialmente. 

Parágrafo Quarto – A CESSIONÁRIA desde logo autoriza o CONCEDENTE a descontar 
em sua conta corrente os valores por ela devidos a título de multa. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  TERCEIRA - A suspensão temporária será aplicada quando 
ocorrer: 

a)  apresentação de documentos falsos ou falsificados; 

b)  reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados,  

c)  atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o disposto no 
contrato; 

d)  reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 

e)  irregularidades que  ensejem a rescisão contratual; 

f)   condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

g)  prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato;  
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h)  prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir o concorrente idoneidade para 
contratar com o Banco.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao 
Ministro da Fazenda quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em 
prejuízo do BANCO DO BRASIL S.A.,, evidência de atuação com interesses escusos ou 
reincidência de faltas que acarretem prejuízo à CESSIONÁRIA ou aplicações sucessivas 
de outras penalidades. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  QUINTA - Fazem parte integrante deste contrato, independente de 
transcrição, todas as disposições do instrumento convocatório  da Licitação referida no 
preâmbulo,  da Carta Proposta  apresentada, bem como o Laudo de Vistoria da área e dos 
equipamentos disponibilizados juntamente com a referida área.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Fica eleito o foro da cidade da cidade do Rio de Janeiro - 
RJ para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

E, por se acharem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 2 
(duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 

Local e data. 

Rio de Janeiro, ............................... de 2015 

__________________________________ 

BANCO DO BRASIL S.A. 

 

________________________________________________ 

EMPRESA 

 

TESTEMUNHAS 

NOME                                                                          NOME 

CPF                                                                              CPF 
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 DOCUMENTO N.º 1 DO CONTRATO 

Documento integrante do Contrato celebrado entre o BANCO DO BRASIL S.A. e a 
empresa .................................... (nome da empresa), localizada na....... (ENDEREÇO), 
para exploração comercial de CAFETERIA em áreas do CCBB - RJ, responsabilizando-se 
a cessionária pela execução das tarefas e cumprimento das condições abaixo 
relacionadas. 

1. Objeto 
 
1.1 Cessão remunerada de área para instalação de cafeteria especializada no segundo            

andar e instalação de máquina de lanches  no quinto andar do prédio do Centro 
Cultural Banco do Brasil – RJ, situado na  Rua Primeiro de Março, 66 – Centro – Rio 
de Janeiro - RJ. 

 
2. Especificações técnicas 
    Segundo andar – Área disponível 98,35m2 
 
a) O presente contrato tem por objeto a exploração comercial de cafeteria, por conta e 

risco da cessionária, em área interna do CCBB – RJ, Centro Cultural do Banco do 
Brasil Rio de Janeiro – RJ, destinada ao público final e frequentador do CCBB, 
mediante remuneração devida pelo cessionário ao Banco, pela utilização das referidas 
áreas, destinada a tal finalidade. Para tanto, exigir-se-á da cessionária o seguinte: 

 
b) O cessionário deverá instalar e operar uma cafeteria especializada no segundo andar 

do prédio do Centro Cultural Banco do Brasil – RJ. O conceito de cafeteria deve 
considerar tanto a qualidade dos serviços  e produtos oferecidos quanto promover 
espaço de convivência para os frequentadores do CCBB-RJ; 

 
c) O cessionário deverá manter quantidade de mão de obra suficiente para que o 

funcionamento da cafeteria esteja em conformidade com horário compatível ao do 
CCBB, ou seja, atualmente de quarta a segunda, no horário compreendido entre 14h00 
e 21h00; 

 
d) O quadro de funcionários deverá ser composto por gerente, baristas e atendentes, 

todos com conhecimento e formação técnica condizentes com as funções a serem 
exercidas; 

 
e) O funcionamento da cafeteria deverá estar adequado a todas as normas fiscais 

vigentes, devendo o estabelecimento realizar a emissão regular de cupons fiscais e 
notas fiscais; 

 
f) A cafeteria deverá aceitar, no mínimo, os cartões de débito e crédito do Banco do Brasil 

S.A., além do cartão Alelo Refeição. As máquinas localizadas no quinto andar poderão 
trabalhar exclusivamente com dinheiro. 
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g) O cessionário deverá providenciar a instalação de todo o mobiliário necessário (mesas, 
cadeiras, sofás etc), assim como fornecer máquinas de café, geladeiras e outros 
equipamentos e utensílios necessários ao pleno funcionamento da cafeteria; 

 
h) O cessionário deverá oferecer conexão de internet sem fio (sistema wireless) para uso 

dos clientes, com velocidade mínima de 30 mbps (trinta megabits por segundo). 
 
i) O cessionário deverá renovar seu cardápio periodicamente, encaminhando-o para 

aprovação prévia do CCBB. Na cafeteria poderão ser comercializados produtos tais 
como crepes, sanduíches leves, quiches, saladas, lanches, salgados finos, doces e 
bebidas diversas, inclusive alcoólicas. É obrigatória a comercialização de cafés e 
derivados que possuam certificado de qualidade conforme as normas da Associação 
Brasileira de Cafés Especiais (BSCA); 

 
3.      Quinto andar:  
 
a) O cessionário poderá instalar e operar máquinas de autoatendimento para oferta de, 

pelo menos, café, refrigerantes e água no quinto andar do prédio do Centro Cultural 
Banco do Brasil – RJ. O cessionário deverá primar pela qualidade dos equipamentos e 
dos produtos oferecidos e observar que a área a ser ocupada cumpre, também, a 
função de espaço de conveniência para os frequentadores da Biblioteca do CCBB-RJ; 

 
b) O cessionário deverá garantir a prefeita operação das máquinas durante o horário de 

funcionamento do CCBB-RJ, atualmente de quarta feira a segunda feira, das 09h00 às 
21h00; 

 
c) Os preços cobrados deverão estar adequados aos praticados no mercado; 
 
d) O cessionário deverá disponibilizar funcionários devidamente uniformizados e 

identificados para acompanhar e orientar os usuários quanto à utilização das máquinas 
de autoatendimento durante todo o horário de funcionamento do CCBB-RJ; 

 
e) O cessionário deverá providenciar a instalação de todo os itens necessários ao 

funcionamento pleno e satisfatório do espaço; 
 
4. Condições de entrega 
 

1. O objeto licitado deverá estar em plenas condições de prestar o serviço de café a 
que se propõe. O cardápio oferecido ao público e todas as suas alterações deverão 
ser aprovados previamente pela administração do CCBB; 

 
5.  Condições de instalação, implementação e/ou cus tomização 
 

1) A instalação da cafeteria no prédio do CCBB RJ se dará no segundo andar, em área 
de 98,35m2, sendo salão de 81,46m2 e cozinha 16,89m2. No quinto andar do mesmo 
prédio, deverão ser instaladas e operadas máquinas de autoatendimento. 
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2) As áreas a serem exploradas encontram-se demarcadas e devem ser vistoriadas 
previamente pelos interessados, sendo esta uma das condições para a participação 
da licitação. 

 
3) A instalação de aplicativos fiscais, de controle de estoque e de operacionalização 

das vendas, bem como de todos os equipamentos necessários serão de 
responsabilidade do cessionário. O cessionário, antes de instalar seus 
equipamentos no local concedido, deverá verificar as especificações da rede 
elétrica. Qualquer dano causado em função de má instalação será de inteira 
responsabilidade do cessionário. 

 
4) O projeto de instalação, o layout e todo o mobiliário utilizado deverão ser aprovados 

previamente pela administração do CCBB. 
 

5) O CCBB disponibilizará à empresa cessionária um ramal telefônico para 
comunicação interna. 

 
6) O cessionário somente poderá iniciar suas atividades de posse do Alvará de 

Funcionamento. A exploração do espaço deverá estar adequada a todas as 
exigências técnicas e legais vigentes. Caberá ao cessionário, quando exigido, 
providenciar toda e qualquer documentação junto aos órgãos competentes. 

 
7) O cessionário deverá ceder o espaço da cafeteria ao CCBB mediante comunicação 

formal por parte deste, em horários não conflitantes com os de seu funcionamento, 
para utilização em eventos institucionais. 

 
8) O CCBB disponibilizará à cessionária, sem ônus, energia elétrica, gás, ar-

condicionado e segurança do espaço. 
 

 

6. Condições de aceite 
 
5.1 O espaço licitado só será entregue se estiver em plenas condições de funcionamento; 
 
7. Condições de garantia e assistência técnica, man utenção e suporte técnico 

 
1) O cessionário deverá manter todos os contratos de manutenção preventiva e 

corretiva necessários para garantir o pleno funcionamento das máquinas de 
autoatendimento e de seus acessórios. Tais manutenções deverão ocorrer, 
preferencialmente, fora do horário de atendimento ao público. 

 
2) O cessionário é responsável pela limpeza e pela organização dos espaços a serem 

ocupados, observando padrões de alta qualidade e as normas da Vigilância 
Sanitária.  
 

3) O cessionário deverá garantir o suprimento das máquinas de autoatendimento e a 
plena e ininterrupta oferta de produtos. 
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8. Treinamentos 
 
8.1 A responsabilidade pelo treinamento da mão-de-obra utilizada para desempenhar as                                                        
funções informadas no item 2 (Especificações técnicas) será da cessionária;  
 
9. Condições de pagamento 
 
9.1 Pagamento mensal a título de aluguel, conforme laudo de avaliação do CENOP-BH e 
contrato assinado; 
 
10. Sanções Administrativas 
 
10.1  Conforme Cláusula Vigésima, alíneas “a” , “b” , “c” e “d” do contrato; 
 
11. Acordo de nível de serviço 
 
11.1  A cessionária deverá: 
 

1)      Manter funcionários uniformizados e devidamente treinados para o exercício de 
suas funções. 

 
2) Assegurar que seus contratados tenham, no mínimo, ensino médio completo. 

 
 

3) Manter, em seu horário de funcionamento, pelo menos um funcionário com domínio 
da língua inglesa para atendimento ao público. 

 
4) Assegurar que seus contratados tenham conhecimento pleno de todos os produtos 

oferecidos/comercializados. 
 

5) Abster-se de comercializar cigarros. 
 

6) Oferecer obrigatoriamente produtos de qualidade comprovada e que tenham sido 
submetidos à aprovação do CCBB. 

 
7) Permitir toda e qualquer intervenção na área objeto da licitação sempre que se 

fizerem necessários procedimentos que visem à manutenção do espaço. 
 

8) Encaminhar previamente ao CCBB, para análise e autorização, todo e qualquer 
projeto de decoração e ornamentação do espaço a ser utilizado. 

 
9) Abster-se de comercializar chope e frituras. 

 
10)  Apresentar o cardápio e as instruções de uso dos equipamentos, em português e 

inglês, assim como, quando possível, identificar os produtos comercializados nos 
dois idiomas. 

 
11)  Responder por todo e qualquer dano moral e/ou material decorrente de sua 

atividade.  
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12. Aspectos de segurança 
 
12.1  Os funcionários da cessionária deverão seguir as normas internas de conduta e de 
segurança estabelecidas pelo CCBB-RJ; 
 
 
13. Vigência 
 
13.1 A vigência deste contrato é de 60 (sessenta) meses, contados da data da assinatura 
do contrato. 

 

                              _________________                  ___________________ 

Banco do Brasil S.A 

 

___________________________ 

Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



================================================================================== 
Banco do Brasil S.A. 

Concorrência n.º 2015/0005 L (7422) – CSL RIO DE JANEIRO (RJ) 
==================================================================== 

 

 Página 44 de 55 

CONCORRÊNCIA N.º 2015/0005 L (7422) 
 

DOCUMENTO Nº 02 DO CONTRATO DE SERVIÇOS 
 
 

 
 

Logotipo da empresa  
(papel timbrado) 

 
 
 

Carta de Apresentação 
 
 
 

(Local e data) ____________________  ____/____/_____ 
 
 
 

Conforme previsto no Contrato ____/____/____, celebrado com o Banco do Brasil S. A., em ___/___/____, 
que tem como objeto a prestação de serviços de ______________________(ESPECIFICAR O SERVIÇO), 
informamos que o serviço será prestado pelo nosso empregado Sr.(ª) _________________________, CPF 
n° ______________, Documento de Identidade n° ______________, CTPS n° ______________, no cargo de 
____________ nessa dependência, no período de ___/___/____ a ___/___/____. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Preposto designado pela contratada ou seu representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO A SER PREENCHIDO PELA CONTRATADA QUANDO D A SUBSTITUIÇÃO DE 
EMPREGADOS SEUS PARA REALIZAREM OS SERVIÇOS QUE COM PÕEM O OBJETO DE 
CONTRATOS FIRMADOS COM O BANCO DO BRASIL S. A. 
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CONCORRÊNCIA N.º 2015/0005 L (7422) 
 

DOCUMENTO Nº 03 DO CONTRATO DE SERVIÇOS 
 
 

 
 

Logotipo da empresa  
(papel timbrado) 

 
 
 

Carta de Apresentação 
 
 
 

(Local e data) ____________________  ____/____/_____ 
 
 
 

Conforme previsto no Contrato ____/____/____, celebrado com o Banco do Brasil S. A., em ___/___/____, 
que tem como objeto a prestação de serviços de ______________________(ESPECIFICAR O SERVIÇO), 
informamos que o serviço será prestado pelo nosso empregado Sr.(ª) _________________________, CPF 
n° ______________, Documento de Identidade n° ______________, CTPS n° ______________, no cargo de 
____________ nessa dependência, no período de ___/___/____ a ___/___/____, em substituição ao 
empregado Sr.(ª)  _________________________, no cargo de __________________ nessa dependência, 
no período de ___/___/____ a ___/___/____. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Preposto designado pela contratada ou seu representante legal 
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CONCORRÊNCIA N.º 2015/0005 L (7422) 

 
DOCUMENTO Nº 04 DO CONTRATO DE SERVIÇOS 

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

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO E IMUNIDADE DE TRIB UTOS 
================================================================================== 
 
IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP-Retenção na Fonte 
Declaração de Imunidade-Entidades sem Fins Lucrativ os 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
Ilmo. Sr. 
(autoridade a quem se dirige) 
 
 
.....................(Nome da entidade), com sede...................(endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº........ 
DECLARA à...........................(nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da 
CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº  9.430, de 27 de 
dezembro de 1996 e art. 34 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é entidade sem fins lucrativos 
(art. 3, inciso IV, da IN SRF nº480, de 15/12/2004) de caráter ..................................,a que se refere o art.15 
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997. 
 
01. Para esse efeito, a declarante informa que: 
 
a) preenche os seguintes requisitos, cumulativamente: 
é entidade sem fins lucrativos; 
presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam; 
não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados; 
aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais; 
mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que 
assegurem a respectiva exatidão; 
conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que 
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de 
quaisquer  outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 
apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em 
conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal. 

 
02. O signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à 
Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da 
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do 
disposto no art.32 da Lei nº   9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que  para ela 
concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 
299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da  Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 
1990). 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do Responsável 
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CONCORRÊNCIA N.º 2015/0005 L (7422) 
DOCUMENTO Nº 04 DO CONTRATO DE SERVIÇOS 

================================================================================== 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO E IMUNIDADE DE TRIB UTOS 

================================================================================== 
 
IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Retenção na Fonte 
Declaração de Imunidade-Inst. Educação e Assist. So cial 

 
DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE 

 
Ilmo. Sr. (autoridade a quem se dirige) 
 
.....................(Nome da entidade), com sede...................(endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº........ 
DECLARA à...........................(nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da 
CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996 e art. 34 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é instituição de educação ou 
de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei nº 9.532, de 1997. 
 
Para esse efeito, a declarante informa que: 
 
preenche os seguintes requisitos, cumulativamente: 

 
I. é reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal; 
II. é portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de 

Serviço Social; 
III. promove assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, 

excepcionais ou pessoas carentes; 
IV é entidade sem fins lucrativos; 
V apresenta, anualmente, ao órgão do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS jurisdicionante de sua 

sede, relatório circunstanciado de suas atividades no exercício anterior; 
VI presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição da população em geral, em caráter 

complementar às atividades do Estado; 
VII não percebem seus diretores, dirigentes, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, 

remuneração, por qualquer forma, por serviços prestados e não usufruem eles vantagens ou benefícios 
a qualquer título; 

VIII aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais; 
IX mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que 

assegurem a respectiva exatidão; 
X conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que 

comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de 
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 

XI apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em 
conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; 

XII recolhe os tributos retidos sobre os rendimentos pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade 
social relativa aos empregados, bem assim cumpre as obrigações acessórias decorrentes; 

XIII cumpre os demais requisitos estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamentos de 
suas atividades; 

 
o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da 
Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e 
está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 
9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades 
previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao 
crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 
 
Local e data 
Assinatura do Responsável 
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CONCORRÊNCIA N.º 2015/0005 L (7422) 
 

DOCUMENTO Nº 04 DO CONTRATO DE SERVIÇOS 
 

================================================================================== 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO E IMUNIDADE DE TRIB UTOS 

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

IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP-Retenção na Fonte 
Declaração de Isenção – Microempresas e Empresas de  Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) 
 

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO 
 
 
Ilmo. Sr. (autoridade a quem se dirige) 
 
 
.....................(Nome da entidade), com sede...................(endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº........ 
DECLARA à...........................(nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da 
CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996 e art. 34 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições das Microempresas e das Empresas 
de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL,  nos termos da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 
2006. 
 
Para esse efeito, a declarante informa que: 
 
a) preenche os seguintes requisitos: 
I conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que 

comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de 
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 

II cumprir as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente. 
 
b) o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da 
Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e 
está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 
9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades 
previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao 
crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
Assinatura do Responsável 
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CONCORRÊNCIA Nº 2015/0005 L (7422) 

DOCUMENTO Nº 05 DO CONTRATO 

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

TERMO DE COMPROMISSO COM O SIGILO DA INFORM AÇÃO 
================================================================================ 
 
 
Eu, ______________________________________________________________, portador do documento 
de identidade nº _________________, expedido pela ________________________________, CPF nº 
________________________, pelo presente Termo, assumo perante a empresa (prestadora de serviços) 
________________________ o compromisso de manutenção de sigilo sobre as informações a que tenha 
acesso ou conhecimento no âmbito do Banco do Brasil em razão das atividades profissionais a serem 
realizadas em decorrência do contrato de trabalho ___________________________________. 
 
Comprometo-me a não divulgá-las ou comentá-las interna ou externamente e cumprir as condutas 
adequadas contra destruição, modificação, divulgação indevida e acesso indevido, sejam acidental ou 
intencionalmente. 
 
Estou ciente que este Termo refere-se a todas as informações do Banco - dados, processos, informações, 
documentos e materiais - seja qual for o meio através do qual seja apresentada ou compartilhada: escrita 
em papel ou nos sistemas eletrônicos,  falada em conversas formais e informais, disseminada nos meios 
de comunicação internos como reuniões, televisão etc. 
 
Este compromisso permanece mesmo após a extinção do contrato de trabalho com a empresa prestadora de 
serviços. 
 
Declaro que o Banco tem minha permissão prévia para acesso e monitoramento do ambiente de trabalho. 
 
 
                            Local e Data - ____________, _____ de ________________ de _____. 

 
 

Empresa____________________________________________ _____ 
 
Identificação do contrato de trabalho - 
 
Nome: ______________________________________________________ 
CPF: ________________________ RG:  ___________________________ 
 
Assinatura:            _____________________________________ 

                           Assinatura do Usuário 
 
Autorizado por:     ______________________________________________ 
                                      preposto da empresa prestadora do serviço 
Cargo                             ______________________________________________ 
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CONCORRÊNCIA Nº 2015/0005 L (7422) 

DOCUMENTO Nº 06 DO CONTRATO 

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

MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E 
COMBATE À CORRUPÇÃO.  

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

 
A contratada..................................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), 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 ...................................... (e suas 
empresas controladas, coligadas ou as consorciadas), no âmbito deste contrato, declara(m) e se 
compromete(m) a: 

I. Adotar boas práticas de preservação ambiental, protegendo o meio ambiente, prevenindo práticas 
danosas e executando seus serviços em observância à legislação vigente, principalmente no que se 
refere aos crimes ambientais. 

 
II. Não constar, esta empresa e seus sócios-diretores, em listas oficiais por infringir as regulamentações 
pertinentes a valores socioambientais, bem como não contratar pessoas físicas ou jurídicas, dentro de 
sua cadeia produtiva, que constem de tais listas; 

 
III. Repudiar condutas que possam caracterizar assédio de qualquer natureza. 

 
IV. Combater práticas de exploração sexual de crianças e adolescentes. 
 
V. Respeitar à Declaração Universal dos Direitos Humanos combatendo à discriminação em todas as 
suas formas. 
 
VI. Reconhecer, aceitar e valorizar a diversidade do conjunto de pessoas que compõem a empresa. 
 
VII. Obedecer e fazer com que seus empregados, representantes e fornecedores obedeçam a toda 
legislação, normas e regulamentos aplicáveis à condução dos projetos sociais. 
 
VIII. Respeitar à livre associação sindical e direito à negociação coletiva. 
 
IX. Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária. 
 
X. Disseminar práticas de responsabilidade socioambiental na cadeia de fornecedores. 
 
XI. Criar ou reforçar, bem como manter, todas as ações e procedimentos necessários para que as 
pessoas que integram as suas estruturas da empresa conheçam as leis a que estão vinculadas, em 
especial art. 299 do Código Penal Brasileiro, artigo 5º da Lei 12.846/2013 e art. 90 da Lei 8.666/1993, ao 
atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, 
na condição de fornecedor de bens e serviços para o Banco do Brasil; 
 
XII. Vedar que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício prometa, 
ofereça, comprometa-se a dar qualquer tipo de vantagem indevida, de forma direta ou indireta, a 
qualquer funcionário desta instituição financeira, ou a qualquer pessoa ou empresa em nome do Banco 
do Brasil. 

 
XIII. Não financiar, custear, patrocinar ou subvencionar a prática dos atos ilícitos; 
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XIV.  Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, 
seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou 
antiético nos relacionamentos com funcionários do Banco do Brasil; 
 
XV.  Não fraudar, tampouco manipular o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 
com o Banco do Brasil e não criar pessoa jurídica de modo fraudulento ou irregular para celebrar contrato 
administrativo; 
 
XVI.  Apoiar e colaborar com o Banco do Brasil e demais órgãos, entidades ou agentes públicos 
em qualquer apuração de suspeita de irregularidades e/ou violação da lei, refletidos nesta declaração, 
sempre em estrito respeito à legislação vigente. 
 
E, ainda, declara que: 
 
I-  Tem ciência e se obriga a cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, observados os atos 
considerados lesivos à administração pública relacionados no artigo 5º do respectivo normativo legal e a 
responsabilização e aplicação administrativa e civil que é atribuída à pessoa jurídica em razão do seu 
cometimento; 
 
II-   O conteúdo da proposta apresentada não foi informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da 
abertura oficial das propostas; 
 
III-   Tem ciência de que, conforme disposto no artigo 30 da Lei 12.846/2013, não se afasta o 
processo de responsabilização e aplicação das penalidades decorrentes de: I – ato de improbidade 
administrativa nos termos da Lei 8.429, de junho de 1992; e, II – atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, ou outras normas de licitações e contratos da administração pública, inclusive no 
tocante ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC instituído pela Lei 12.462, de 4 de 
agosto de 2011. 
 
IV-   Que o descumprimento dos itens XI a XVI ensejará penalidades de acordo com o art. 299 
do Código Penal Brasileiro, artigo 5º da Lei 12.846/2013 e art. 90 da Lei 8.666/1993, 
 
A empresa (controladas, coligadas ou consorciadas) está ciente do teor e da extensão deste documento e 
que detém plenos poderes e informações para firmá-lo. 

  

.................................................................................. 

(data) 

........................................................................................................... 

(representante legal) 
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ANEXO 07 

===================================================================== 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

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

Para fins de participação na licitação 2015/0005 L (74222), 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  
PROPONENTE. 
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===================================================================== 

ANEXO 08 
 

=================================================================================== 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERV ENIENTE 

 
 
Para fins de participação na CONCORRÊNCIA (INDICAR O Nº REGISTRADO NO EDITAL ), a(o)... (NOME 
COMPLETO DO PROPONENTE), CNPJ nº …, sediada (o).......(ENDEREÇO COMPLETO), DECLARA, sob 
as penas da lei, que, até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 

Local e data 
 

Nome e identificação do declarante 
 
 
 
 

No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, utilizar o texto abaixo: 

 

 

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

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERV ENIENTE 

================================================================================ 
 
Para fins de participação na CONCORRÊNCIA  (INDICAR O Nº REGISTRADO NO EDITAL ), a(o)......... 
(NOME COMPLETO DO PROPONENTE), CNPJ nº....., sediada(o).......(ENDEREÇO COMPLETO), 
DECLARA, sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua 
habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 

Local e data 
 
 

Nome e identificação do declarante 
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ANEXO 09 

===================================================================== 
AUTORIZAÇÃO DE VISTORIA  

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

AUTORIZAÇÃO DE VISTORIA 
 

 
Ao 
BANCO DO BRASIL S.A. 
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL   
CCBB-RJ 
 
Sr. Gerente, 
 
Autorizo a firma __________________________________________, na pessoa do Sr(a). 
___________________________________________________, portadora do documento 
de identidade __________________________________ a efetuar vistoria nessa 
Dependência para fins de confecção de proposta para a licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA N° 2015/0005 L (7422) – Objeto: Cessão remunerada de área para 
instalação e exploração de cafeteria especializada,  a realizar-se nesta Unidade no dia  
07/05/2015  às 10h30min . 

 
Obs: DATA LIMITE PARA VISTORIA: até às 16H00 do dia  04/05/2015.  

 
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO (RJ)  

 
 

________________________ 
JORGE CRUZ 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1) É Obrigatória a apresentação da Identidade (Cópia Ou Original Autenticada) 
para a liberação da autorização de vistoria; 

2) Este Anexo deverá ser encaminhado ao Centro de Serviços de Logística Rio de 
Janeiro – CSL Rio – na Rua Barão de São Francisco, 177 – Bloco 5 – 4º Andar – 
Andaraí, para a devida autorização. 

3) Para este certame, a vistoria é obrigatória.   
4) Contato para agendamento: Sueli Voltarelli – Telefone 21 3808-2323. Horário 

para vistoria: das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, 
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ANEXO 10 

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

DECLARAÇÃO DE VISTORIA  
===================================================================== 

  

Declaramos que o Sr (a) _________________________________________________, RG 
_______________ da empresa _____________________________________ efetuou 
vistoria nas instalações do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (RJ), onde serão 
executados os serviços de exploração comercial de cafeteria. 

  

Rio de Janeiro, ____de __________ de 2015. 

 

 

_________________________________________ 

(carimbo e assinatura do funcionário do Banco que acompanhou a vistoria) 

  

 Carimbo de CNPJ da Empresa e assinatura do responsável pela Vistoria 

  
  
  
  
   
Carimbo CNPJ da Empresa (obrigatório)  

  

___________________________________ 

Assinatura da Empresa 

  

 
 


