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Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, CNPJ 04.936.616/0001-20,
por meio da Coordenação de Recursos Logísticos – CRL/DG/JBRJ, sediado na Rua
Major Rubens Vaz, 122 – Gávea, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, com critério de julgamento (maior preço), sob a forma de execução
indireta, no regime de empreitada por (preço global), nos termos da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, do Decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019 , do Decreto
9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012,
das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 03, de 26 de
abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06
de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital.
 
Data da sessão: 07/12/2021
Horário: 10h
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
 
1. DO OBJETO

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a concessão onerosa de espaço destinado a implantação de uma Loja de
Souvenir, localizado dentro da área pertencente ao Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) à Rua Jardim Botânico 1008 - CVIS, Jardim Botânico
- Rio de Janeiro - RJ, conforme condições e exigências contidas neste Edital e seus
anexos.
1.2. Solicita-se atenção aos licitantes quanto aos critérios de aceitação e
julgamento das propostas pois a fase de lances possui regramento específico contido
neste Edital e anexos.
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neste Edital e anexos.
1.3. A licitação visa aceitar a proposta com maior preço, que reflete a Taxa
Mensal de Ocupação (TMO). No entanto, o sistema eletrônico
“comprasgovernamentais” não permite a adoção de “maior preço” como critério de
aceitação. Por isso está sendo utilizado o pregão do tipo “menor preço” lançando-se
mão de um artifício matemático de inversão de fórmula. Nele, quanto menor o valor
da proposta lançada no sistema, maior será a TMO real ofertada. Deve o licitante
atentar para este fato utilizando-se do item 4 e 5 do Edital e do Anexo VIII para tal.
1.4. A licitação possui 01 (um) único item, conforme Termo de Referência,
Anexo I deste Edital.

 

2. DO CREDENCIAMENTO E DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.
2.2. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme
disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

2.2.1. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
2.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
2.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
2.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
2.3.5. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial,
concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
2.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
2.3.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,
atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

2.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

2.4.1. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital;
2.4.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
2.4.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
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na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
2.4.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
2.4.5.  que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do
art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
2.4.6.  que os serviços são prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

3. DO ENVIO DA PROPOSTA
3.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-
á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

3.1.1. O valor consignado na proposta deverá ser
R$1.000,00 conforme requisitos contidos nos itens 4 e 5 deste Edital e
no anexo VIII;
3.1.2. Este valor se refere, conforme o anexo VIII, à Taxa Mínima de
Ocupação definida para o item 01 do Termo de Referência e, a partir dela e
utilizando o referido anexo, se iniciará a etapa de disputas de lances;
3.1.3. É facultado ao licitante propor lance superior à Taxa Minima de
Ocupação na fase de envio das propostas, devendo o mesmo atentar para o
regramento específico deste certame onde, por exemplo, se quiser ofertar
R$7.228,03 ao invés dos R$7.210,00 da Taxa Mínima, deverá consignar
no sistema o valor de R$285,7143.

3.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances.
3.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
3.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas. 
3.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

3.5.1. Valor: deverá registrar o valor correspondente à coluna D (Valor a
ser consignado no sistema) da planilha do Anexo VIII do Edital
3.5.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência

3.6. O Valor da coluna D acima mencionado corresponderá ao acréscimo
ofertado pelo licitante sobre o valor de referência da Contrapartida de Concessão do
Edital;
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3.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
3.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
3.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
3.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.

 

4. DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS
4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
4.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não
apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

4.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
4.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
4.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

4.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
4.4.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre
o Pregoeiro e os licitantes.
4.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor da TMO de acordo com o
regramento do Anexo VIII do Edital.

4.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
4.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
4.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir
a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 % (um centavo de real).
4.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três
(3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.
4.10. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
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anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente ao Ministério da Economia;

4.10.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

4.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
4.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
4.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
4.14. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do
Pregoeiro aos participantes.
4.15. O Critério de julgamento da proposta será o maior TMO. No entanto, a
licitação é classificada como “tipo menor preço” devido às possibilidades e limitações
ofertadas pelo sistema eletrônico “comprasgovernamentais”.

4.15.1. O licitante deverá consignar de forma expressa no sistema
eletrônico, o valor correspondente a coluna D da planilha contida nos Anexos VII
e VIII.
4.15.2. Segue exemplo: se, para o item 1, o licitante ofertar acréscimo de 5%
sobre o valor da Taxa Mínima de Ocupação, deverá registrar no sistema o valor
19,6078, que corresponde a Contrapartida de Concessão de R$ 7.570,50.
Assim, terá ofertado o valor acrescido de 5% → R$7.210,00 + 5% = R$
7.570,50.
4.15.3. Se posteriormente o mesmo licitante, na fase de disputa, quiser
aumentar o percentual de acréscimo oferecido sobre o valor da Contrapartida de
Concessão de 5% para 15% deverá registrar no sistema o valor de 6,6225, que
corresponde a Contrapartida de Concessão de R$ 8.291,50. Assim, terá ofertado
o valor da Contrapartida de Concessão acrescido de 15% → R$ 7.210,00 +
15% = R$ 8.291,50.
4.15.4. O Anexo VIII, Modelo para Formulação de Propostas para
Participação da Fase de Lances, foi criado para orientar os licitantes a respeito
dos valores de lances a serem ofertados.
4.15.5. Os percentuais de acréscimo estão apresentados na
planilha do Anexo VIII variando em 0,25%.

4.16. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
4.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último
lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
4.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a
verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
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verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
4.19. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.
4.20. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.
4.21. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
4.22. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
4.23. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência
em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,
conforme regulamento.
4.24. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.
Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de
apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

4.24.1. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos serviços:

4.24.1.1. prestados por empresas brasileiras;
4.24.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
4.24.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação.

4.25. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como
critério de desempate.
4.26. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja
obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
4.27. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
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4.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
4.29. No sistema será realizada a disputa pelo maior valor de contrapartida de
acordo com a TMO  e o sistema classificará em 1 lugar a proposta mais vantajosa.
4.30. O valor final da proposta mais vantajosa lançada no sistema comprasnet
classificará a empresa em 1 lugar mas não será o valor final de contrapartida, a esse
valor será somado o percentual de 5% (cinco porcento) , calculado sobre o
faturamento bruto da empresa que vier a ser a concessionária do local
disponibilizado pelo JBRJ.
4.31. Como o percentual é fixo e vale para todos os interessados no Edital n.
13/2021 JBRJ, ele não será parte da disputa de lances no sistema comprasnet e será
objeto de cláusula contratual conforme minuta de contrato, Anexo II.

 

5. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
5.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do
preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019. 
5.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada
com o auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo
licitante em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.
5.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo
licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 03 (três) horas, contado da
solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor,
e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.
5.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de
Custos e Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a
desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais.
5.5.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do
item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:
5.5.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
edital;
5.5.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;
5.5.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de
Referência;
5.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n.
1455/2018- TCU- Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que
apresentar preço manifestamente inexequível;
5.6. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível
a proposta de preços ou menor lance que:
5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
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licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis,
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das
enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.
 
6. DA HABILITAÇÃO
6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b)Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido pela Controladoria- Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d)Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

6.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição
das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

6.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

6.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

a) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
b)O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

6.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
6.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

Edital 13 (0099884)         SEI 02011.000333/2021-78 / pg. 8

file:///opt/sei/temp/www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
file:///opt/sei/temp/www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


6.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

6.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil
anterior à data prevista para recebimento das propostas.

6.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.
6.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
por meio do sítio oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas,
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena
de inabilitação.

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.

6.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela
Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte
documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista, bem
como à Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante.
6.6. Habilitação Jurídica:

6.6.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da junta comercial da respectiva sede;
6.6.2. no caso de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
6.6.3. no caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
6.6.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;
6.6.5. no caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova
da indicação dos seus administradores;
6.6.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
6.6.7. no caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
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sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
6.6.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;

6.7. Regularidade fiscal e trabalhista:
6.7.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
6.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
6.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
6.7.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
6.7.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
6.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede
do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
6.7.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;
6.7.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

6.8. Qualificação Econômico-Financeira:
6.8.1. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

6.8.2. no caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será
exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro.
(Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
6.8.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
6.8.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
6.8.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
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acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o
artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas
da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

6.9. Qualificação Técnica:
6.9.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar,
ainda, a qualificação técnica, por meio de: 

6.9.1.1. Atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, atestando que o licitante desempenhou por no
mínimo o período de 02 (dois) anos ou está desempenhando atividades
pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação, devendo o atestado
conter, ainda: a) nome do atestante; b) endereço e telefone da pessoa
jurídica; c) qualquer outra forma de que essa Administração possa valer-se
para manter contato com a empresa declarante, OU
6.9.1.2. Declaração do licitante comprovando que presta ou já prestou
serviços pertinentes ao objeto da licitação de forma autônoma.
6.9.1.3. No caso de utilização da prerrogativa do item 7.9.1.2 poderá ser
feita diligencia para a comprovação do que for declarado.
6.9.1.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no
contrato social vigente;
6.9.1.5. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão
do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua
execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
6.9.1.6. Para a comprovação da experiência mínima de 2 (dois) anos,
será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.
6.9.1.7. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da concedente e local em que foram prestados
os serviços.

6.9.2. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço
patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
6.9.3. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens
acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de
funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 03 (três) horas, após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da
documentação por meio do e-mail pregao@jbrj.gov.br.
6.9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
6.9.5. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
6.9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar
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nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar
em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
6.9.7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
6.9.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
6.9.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
6.9.10. O licitante deverá apresentar

6.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez
constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado
por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
6.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem
de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
6.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
6.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.
6.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno
porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
6.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além
da aplicação das sanções cabíveis.
6.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,
o licitante será declarado vencedor.

 
7. VISTORIA
7.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de
todas as condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos
que integram o Edital e seus anexos, devendo a licitante realizar vistoria nas
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condições abaixo:
7.1.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim,
de segunda à sexta-feira, das 10 horas às 16 horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (21)3874-1221;
7.1.2. O Licitante deverá trazer consigo o Anexo IV já impresso e com seus
dados preenchidos para que possa ser assinado pelo servidor que acompanhará
a visita.
7.1.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação
do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da
fase de lances;
7.1.4. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato.
7.1.5. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da
vistoria deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, na forma de pedido
de esclarecimento.
7.1.6. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como
fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em
quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório.
7.1.7. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal,
poderá ser entregue a planta dos em arquivo, para que a empresa tenha
condições de bem elaborar sua proposta.

7.1.7.1. Para recebimento do arquivo a empresa ou seu representante
legal deverá portar consigo alguma mídia removível.

7.2. O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo
licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que tem
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavenças técnicas ou financeiras
com a contratante, na forma do Anexo V deste Edital.

 
8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA
8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

8.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
8.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

8.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

8.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

8.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
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unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

8.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

8.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
8.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

9. DOS RECURSOS
9.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularização fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se
for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se
admite ou não o recurso, fundamentadamente.

9.2.1. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

 

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.
10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os
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procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-
mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do total Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste
Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas
as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser
prorrogado por igual período a critério da Administração concedente.

12.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
12.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Concedente a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.

12.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
12.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

12.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
12.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;
12.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
Concessionária; e
12.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela Concessionária, quando couber.

12.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN
SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislação que rege a matéria.
12.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Concedente, em
conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
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12.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
12.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a Concessionária obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.
12.8. A Concedente executará a garantia na forma prevista na legislação que
rege a matéria.
12.9. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas
rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da
Concessionária em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a
interrupção dos respectivos contratos de trabalho.

12.9.1. Caso a Concessionária não logre efetuar uma das comprovações
acima indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
contratual, a Concedente poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos
valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços para realizar o
pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na
execução contratual.

12.10. Será considerada extinta a garantia:
12.10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Concedente, mediante termo circunstanciado, de
que a Concessionária cumpriu todas as cláusulas do contrato;
12.10.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato,
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo
será ampliado, nos termos da comunicação.
 

 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da data de seu recebimento.
13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.

13.3. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF
para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
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ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522,
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

13.3.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento
de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder
ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
13.3.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação,
celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais
cominações legais.
14. DO REAJUSTE
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Contrato, anexo a este Edital.

 
15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1. Os critérios de recebimento do objeto e de fiscalização estão previstos
no Termo de Referência, anexo a este Edital.

 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Edital.

 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

17.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
17.1.2. apresentar documentação falsa;
17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.5. não mantiver a proposta;
17.1.6. cometer fraude fiscal;
17.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações
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discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:

17.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
17.3.2. Multa de 8% (oito por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
17.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
17.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
17.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
17.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
17.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.
17.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
17.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
17.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
17.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
17.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
17.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.
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18. DO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DE CONCESSÃO
18.1. A CONCESSIONÁRIA deverá recolher mensalmente, em favor da
CONCEDENTE, Contrapartida de Concessão das dependências (área ocupada pela
loja), conforme proposta vencedora.
18.2. O recolhimento deverá ser realizado até o dia 15 (quinze) do mês
subsequente ao mês de competência, e o original do comprovante de pagamento
enviado até o dia 20 (vinte) de cada mês ao fiscal do contrato;

18.2.1. Será cobrada multa de 1% sobre o valor da GRU, por dia de atraso
no pagamento, após a data de vencimento. O valor da GRU englobará o rateio
das despesas e a Contrapartida de Concessão, com o seu devido desconto.

18.2.1.1. A cobrança de multa sobre a GRU não paga não poderá
ultrapassar o prazo de 30 dias;
18.2.1.2. A aplicação de multas deverá respeitar ao pleno contraditório;
18.2.1.3. No caso de manutenção de aplicação de multa após o período
do contraditório, a mesma deverá ser corrigida pela taxa SELIC contando do
momento de sua formalização à Concessionária até a data do efetivo
pagamento.
18.2.1.4. O cálculo da correção da multa pode ser efetuado em
https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces

18.2.2. Para fins de cobrança, o inicio do pagamento da Taxa Mensal de
Ocupação somente será iniciado após 30 dias corridos de efetivo funcionamento
do estabelecimento comercial.
18.2.3. Mensalmente será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
18.2.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da
Concessionária, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da concedente.
18.2.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a concedente deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Concessionária, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.
18.2.6. Persistindo a irregularidade, a concedente deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à Concessionária a ampla defesa.

 

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
<pregao@jbrj.gov.br>, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Major
Rubens Vaz, 122 - Gávea – CEP: 22470-070 - Rio de Janeiro/RJ, na Coordenação de
Recursos Logísticos. 

19.2.1. A impugnação deverá ser encaminhada contendo as seguintes
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A impugnação deverá ser encaminhada contendo as seguintes
informações: Ref.: Pregão nº 03/2021 – Processo Administrativo
02011.000333/2021-78.

19.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas.
19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço indicado no Edital.
19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.
19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo
Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis
para consulta por qualquer interessado.
19.8.  
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2. apresentar documentação falsa;
20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.5. não mantiver a proposta;
20.1.6. cometer fraude fiscal;
20.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações
discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:

20.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato pela
conduta do licitante;
20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção
de impedimento.
20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
20.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
21.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances.
21.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
21.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
21.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
21.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.
21.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
21.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.jbjr.gov.br e também poderá ser lido
e/ou obtido no endereço Rua Major Rubens Vaz, 122 - Gávea - Rio de Janeiro/RJ, na
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sala do Setor de Contratos - CRL/DG/JBRJ, nos dias úteis, no horário das 10h às 16h,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.

 

22. ANEXOS
22.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

22.1.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
22.1.2. ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;
22.1.3. ANEXO III – PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE;
22.1.4. ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE VISTORIA;
22.1.5. ANEXO V - DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISTORIA
22.1.6. ANEXO VI – PLANTA BAIXA DO ESTABELECIMENTO.
22.1.7. ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS
22.1.8. ANEXO VIII - MODELO DE FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

 

 
 

 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Continuados sem mão de obra
Atualização: Julho/2020

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves,
Pregoeiro(a), em 24/11/2021, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0099884 e o código CRC 081CD870.

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, Pregoeiro
(validador) e pela autoridade responsável por sua provação, com fulcro no
Regimento Interno da JBRJ, cujos fundamentos passam a integrar a presente decisão
por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Referência: Processo nº 02011.000333/2021-78 SEI nº 0099884
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Rua Pacheco Leão, 915, Casa Amarela - Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-030

Telefone: 3874-1239 - www.gov.br/jbrj
  

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO N. 13/2021
Processo nº 02011.000333/2021-78
1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a concessão onerosa de espaço destinado a implantação de uma Loja de
Souvenir, alocada dentro do prédio do Centro de Visitantes do Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) à Rua Jardim Botânico 1008, Jardim Botânico
- Rio de Janeiro - RJ.
2. JUSTIFICATIVA 
2.1. A área sob sob concessão onerosa denominada Loja de Souvenir
funciona no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro como um
estabelecimento que realiza venda de artigos de papelaria, livros, cds e dvds,
vestuários, artigos para casa, perfumaria, jardinagem, brinquedos, bijuterias e
instrumentos musicais. Todos os itens vendidos estão de alguma maneira
conectados as missões do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
no que diz respeito a preservação da biodiversidade, questões culturais, naturais,
etc...
2.2. A utilização deste espaço se dá tanto pelos visitantes do JBRJ quanto
pelos funcionários e colaboradores que queiram adquirir produtos com a marca JBRJ.
2.3. Por se tratar de uma atividade bastante específica e divergente das
atividades fins do JBRJ, não lhe é interessante despender esforços para gerir serviços
de venda de Souvenir, de modo que a Concessão continua sendo a alternativa mais
ajustada para oferecer ao seu público acesso à Souvenirs temáticos deste Instituto. 
3. CONTRAPARTIDA DA CONCESSÃO
3.1. A Concessionária deverá pagar mensalmente à Concedente pela
ocupação do espaço destinado à Loja de Souvenir valor estipulado em sua proposta
comercial declarada como vencedora do certame.
3.2. A contrapartida mínima mensal para a concessão prevista é de R$
7.210,00 (sete mil e duzentos e dez reais), que serão somados ao percentual de 5%
(cinco por cento) calculado sobre o faturamento bruto mensal informado pela
empresa  pelo prazo de 12 (doze) meses..
3.2.1. O Anexo VIII esclarece como deverá ser elaborada a proposta para fins
de participação na fase de lances na disputa no sistema comprasnet.
4. NATUREZA DO SERVIÇO E PREÇOS
4.1. Os produtos ofertados no espaço concedido deverão se caracterizar
como Souvenirs, presentes, artigos de papelaria, livros.
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4.2. A exemplo do que já é praticado pela atual concessionária, os produtos
aprovados por este Instituto elencados para o estabelecimento são:
4.2.1. Artigos de papelaria:

Marcadores de Livros;
Imã de Geladeira;
Blocos Artesanais;
Agenda;
Calendário;
Caixa de Cartões;
Caixas de Madeira (diversos tamanhos);
Porta lápis, porta clipes e outros itens de para escritório;
Porta controle remoto;
Caixas/Latas de CD
Pôsters e fotos do Jardim Botânico, de flores e do Rio de Janeiro;
Cartões Postais;
Cartões de diversos tamanhos;
Mouse Pad;

4.2.2. CDs e DVDs

Música Brasileira;
Expedições Científicas do JBRJ e outra;
Infantis;
Documentários diversos.

4.2.3. Vestuário

Camisas com a marca do JBRJ;
Bolsas diversas;
Eco bags;
Bolsas, mochilas e sacolas com a marca JBRJ;
Roupas tecidas em material alternativo (PET, fibra de bambú, etc....);
Bonés e chapéus com a marca JBRJ;
Sandálias.

4.2.4. Casa

Bandejas, Porta copas, porta pratos, caixas e suplá, todos em
material alternativo;

Fruteiras, pratos e bowls confeccionados em material alternativo;
Canecas e copos com a marca JBRJ;
Objetos de decoração;
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Relógios;
Vira Flor e Vira Vento;
Jogos Americanos.

4.2.5. Perfumaria

Colônias;
Aromatizadores;
Sabonetes, Xampus e Condicionadores;
Óleos Naturais;
Velas de Andiroba, Citronela e outras;
Argila e Pó;
Incensos diversos.

4.2.6. Jardinagem

Vasos de Fibra de Coca;
Bulbos de Flores;
Sementes de Flores, condimentos e hortaliças;
Instrumentos para Jardinagem;
Fertilizantes e Defensivos naturais.

4.2.7. Livros

Botânicos;
Guias Turísticos;
Guias Históricos;
Jardinagem;
Fauna;
Institucionais;
Infantis.

 

4.2.8. Brinquedos
De madeira ecológica atóxicos;
Educativos;
Com materiais alternativos.

 
4.2.9. Bijouterias

Anéis e brincos de prata
Anéis, colares, brincos e pulseiras com sementes.

4.2.10. Instrumentos Musicais Artesanais
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Agogô;
Caxixi;
Ratatá;
Xequebum;
Pandeiro;
Etc.

 
4.2.11. Serviços

Pilhas;
Repelentes;
Capas de chuva;
Máquinas fotográficas;
Cartões de Memória.

 
4.3. Tabela de Produtos e Preços
4.3.1. Os produtos comercializados serão relacionados pela Concessionária,
com os respectivos preços, na forma mais discriminada possível, em tabela que
deverá ser afixada ao público, com o prévio conhecimento da Administrativo do JBRJ.
4.3.1.1. O JBRJ poderá indicar os produtos e marcas que julgue conveniente no
interesse do gosto e da procura dos usuários.
4.3.1.2. O JBRJ poderá cancelar a venda de toda e qualquer mercadoria ou
produto, quando julgar inconveniente ao interesse público e à sua imagem.
4.3.2. A Concessionária fará uso de uniforme em seus empregados, aprovado
pela Administração do JBRJ, bem como de marcas e logotipos que identificam a
instituição JBRJ, inclusive em recipientes e tudo mas onde deve caber o emprego de
tais marcas e logotipos, em conjunto e com a aprovação da Administração do JBRJ,
não podendo a Concessionária veicular qualquer outra mensagem com outras
marcas e logotipos.
 
5. LOCAL E CONDIÇÕES DA CONCESSÃO
5.1. O espaço denominado Loja de Souvenir está situado na Rua Jardim
Botânico, 1008 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ - Localizado no Centro de
Visitantes.
5.2. Os serviços serão fiscalizados por servidor lotado no Centro de
Visitantes (CVIS) a ser designado em Portaria própria a ser publicada pelo Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no horário das 08 às 12 h e das 14 às
17-horas, de segunda à sexta-feira.
5.2.1. A fiscalização pode exercer suas funções em horários diversos do
previsto baseando-se em critérios técnicos de fiscalização.
5.3. O funcionamento da Loja de Souvenir deverá obedecer restritamente ao
horário de funcionamento do Arboreto do Instituto.
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5.3.1. Somente com autorização da fiscalização, a Loja poderá funcionar fora
do horário estipulado em contrato.
5.3.2. Não será admitido o não funcionamento do estabelecimento nos dias de
funcionamento do Arboreto.
5.3.3. Os horários de entrada e saída pelos empregados da CONCESSIONÁRIA
poderão ser diferentes dos previstos para o atendimento aos clientes, desde que o
estabelecimento obedeça ao item 5.2 deste Termo de Referência. 
5.4. Os colaboradores às expensas da Concessionária que trabalharão no
estabelecimento deverão estar uniformizados e bem apresentados para a prestação
do serviço.
5.5. Os colaboradores supracitados deverão agir dentro dos princípios de
cordialidade e gentileza em relação aos clientes do estabelecimento.
5.5.1. Colaboradores com queixas sucessivas registradas no livro de
ocorrência do CVIS acerca de má conduta relativa ao caput deverão ser afastados do
atendimento aos clientes a pedido da fiscalização do Contrato.
5.6. A pedido da fiscalização, a Concessionária se propõe a fornecer todos os
dados relativos a contratação de pessoas no que diz respeito a sua regularidade e
pagamento de custas trabalhistas.
5.7. Não será admitida a contratação de menores de 18 anos para trabalhar
no estabelecimento, , salvo na condição de aprendiz e obedecendo a legislação
vigente.
5.8.  É expressamente proibida a venda de cigarros e produtos semelhantes,
nas dependências do CONCEDENTE.
5.9. É expressamente proibida a venda pela CONCESSIONÁRIA, de bebidas
alcoólicas nas dependências do CONCEDENTE.
5.10. É expressamente proibida a venda, pela CONCESSIONÁRIA, de alimentos
de qualquer tipo.
5.11. Não será permitida a cobrança de taxas de serviços e outras;
5.12. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar a opção de pagamento via
cartão de débito e cartão de crédito de pelo menos duas bandeiras distintas, sem
acréscimo ao valor cobrado.
5.13. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar e instalar linha telefônica
exclusiva para o estabelecimento.
5.14. A CONCESSIONÁRIA manterá no local que exerce a atividade prevista
nesta contratação um preposto para prover o que for relativo à regular execução
dos serviços, competindo-lhe: fiscalizar os seus subordinados, verificando se as
atividades estão sendo exercidas a contento; manter a ordem e a disciplina de seus
comandados; tomar as providências quanto às reclamações levadas ao seu
conhecimento pela Administração do JBRJ; estabelecer escala de serviço que no
horário de funcionamento da Loja não ocorra falta de pessoal para o atendimento ao
público; cumprir e fazer cumprir as normas de serviços ditadas pelo JBRJ.
5.15. A CONCESSIONÁRIA deverá executar os serviços de conservação,
limpeza e higienização da Loja, objeto desta concessão, mantendo-os
permanentemente limpa e em bom estado, utilizando à sua exclusiva expensa
pessoal, material de consumo, serviço, aparelhos e equipamentos que se fizerem
necessários, incumbindo-lhe também, nas mesmas condições a sua guarda e todos
os reparos ou substituições que se tornarem indispensáveis ao funcionamento da
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Loja de Souvenir.
5.16. A CONCESSIONÁRIA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, à sua exclusiva expensa, no seu todo ou em parte, bens ou serviços
relacionados ao objeto da Concessão. em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução irregular ou do emprego ou fornecimento de
materiais inadequados, bem como os decorrentes do urso ou desgaste natural.
5.17. Os aparelhos, equipamentos e materiais móveis, não imobilizados,
instalados ou fixados pela Concessionária e destinados ao uso da Loja de Souvenir,
permanecerão de propriedade da Concessionária, que indicará, precisamente, todos
esses bens móveis, de seu uso, em relação a ser apresentada ao JBRJ e por este
visada.
5.18. Somente os bens assim relacionados poderão ser removidos do espaço
objeto desta concessão onerosa de uso, pela Concessionária, mediante prévia e
expressa autorização do JBRJ.
5.19. Os bens móveis imobilizados e as instalações e benfeitorias assim
constituídas pelo resultado de possíveis trabalhos de adequação do espaço para o
perfeito funcionamento, assim como, quadros elétricos, tomadas, pisos,
revestimentos, fios tubos, eletrodutos, luminárias de serviço e etc, reverterão
automaticamente ao patrimônio do JBRJ, de pleno direito e, finda, rescindida ou
cancelada esta concessão, por elas, não terá a Concessionária direito a qualquer
indenização ou retenção, podendo o JBRJ exigir da Concessionária a reposição do
espaço objeto da Concessão na situação anterior.
5.20. A Concessionária deverá equipar, às suas expensas, o espaço
concedido, fornecendo inclusive o mobiliário indispensável ao funcionamento perfeito
do empreendimento.
5.21. As despesas relativas ao consumo de água, luz e telefone, decorrentes
da execução desta concessão, correrão por conta da Concessionária, que ficará,
também, responsável pelas despesas de instalações de medidores, que existam em
dependência a que se refere à concessão.
5.22. Além dos seguros obrigatórios por lei, a Concessionária deverá efetivar
os seguintes seguros:
5.22.1. de todo o espaço contra fogo e compatível com as avaliações admitidas
por seguradora, no prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato;
5.22.2. de responsabilidade civil contra danos causados a terceiros, pela
Concessionária, seus empregados, subordinados, prepostos ou contratantes.
5.23. Caberá a Concessionária a total responsabilidade por quaisquer
compromissos ou obrigações assumidas com terceiros, ainda que vinculados ou
decorrentes do uso do espaço objeto desta concessão onerosa de uso. Da mesma
forma, a Concessionária responderá civil e criminalmente por todos os prejuízos,
perdas e danos que por si, seus empregados, subordinados, prepostos ou
contratados ou seus clientes consumidores dos serviços por ela prestados ou
produtos que comercialize, forem causados ao imóvel, ao espaço, ao patrimônio, aos
servidores do JBRJ ou a terceiros, ficando responsável, ainda, pelas indenizações que
em tais casos forem devidas.
5.24. A Concessionária terá um prazo de 30 dias para retirada de mobiliário
e equipamentos após o término da concessão onerosa.
6. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
6.1. O horário mínimo de funcionamento da Loja de Souvenir acompanha o do
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JBRJ, que atualmente é de 08:00 h (oito horas) às 18:00 h (dezoito horas), todos os
dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, se estendendo até 19h
(dezenove horas) durante o horário de verão;
6.1.1. Excepcionalmente às segundas-feiras de 8:00 h às 12:00 h (oito horas
ao meio-dia) quando o JBRJ está fechado ao público, a Concessionária poderá
suspender o funcionamento.
6.2. Somente com autorização da fiscalização
o estabelecimento funcionará fora dos horários estipulados e as alterações se darão
mediante acordo entre a Concedente e a Concessionária.
6.2.1. Caso seja acordado o funcionamento noturno, o horário de
encerramento das atividades deverá ser até às 24 h (meia-noite).
6.3. A Concessionária terá 10 (dez) minutos de tolerância para a abertura do
estabelecimento e 45 (quarenta e cinco) minutos após o horário, para a limpeza e o
fechamento do caixa. Não será permitida a permanência de pessoas após o horário
de tolerância.
7. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
7.1. Todos os equipamentos elétricos utilizados pela Concessionária na
prestação do serviço serão as expensas e responsabilidade da Concessionária.
7.1.1. Os equipamentos elétricos referidos no caput devem obedecer ao selo
de eficiência energética da PROCEL no nível "A" de consumo.
7.1.2. A Concessionária deverá dar acesso à fiscalização do contrato para
verificação dos equipamentos do caput.
7.1.3. Não será permitida a utilização de equipamentos produtores de fagulha
ou que funcionem à combustão nas dependências da loja.
7.2. Todo e qualquer resíduo produzido pela Concessionária deverá ser
descartado de acordo com a legislação vigente e obedecendo aos seguintes critérios:
7.2.1. O lixo extraordinário deverá ser descartado através da contratação de
empresa especializada em seu recolhimento devidamente regularizada nos órgãos
ambientais.
7.2.2. O resíduo reciclável deverá obedecer aos critérios de Coleto Seletiva
Solidária devendo ser recolhido através de Cooperativa de catadores.
7.2.3. A CONCEDENTE disponibilizará espaço adequado ao armazenamento
temporário dos resíduos supracitados.
7.3. Permitir que seus funcionários participem do treinamento de atendimento
ao público interno e externo ministrado pela Agenda Ambiental da Administração
Pública e pelo Serviço de Educação Ambiental (SEA/JBRJ), sem ônus para a
CONCESSIONÁRIA.
8. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
8.1. Permitir acesso dos empregados da Concessionária às suas
dependências para execução dos serviços referentes ao objeto deste Termo.
8.2. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da Concessionária, por intermédio do mestre de obras ou do
preposto.
8.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu
bom desempenho.
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8.4. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com
aqueles praticados no mercado pelas demais empresas que executem serviços
similares ao objeto deste Termo.
8.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Concessionária,
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos
de força maior, justificados e aceitos pelo JBRJ, não devem ser interrompidos.
8.6. Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens
de sua propriedade colocados à disposição da prestadora durante a execução dos
serviços, com a indicação do estado de conservação.
8.7. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, objeto do presente
contrato, por intermédio de um servidor especialmente designado, que anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o contrato.
8.8. Especificar e estabelecer diretrizes para aceitação dos serviços
executados e/ou produzidos pela Concessionária.
8.9. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que
ensejaram sua contratação, notadamente no tocante a qualificação técnica e
econômico-financeira.
8.10. Expedir, se necessário, por escrito, as advertências dirigidas a
Concessionária.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
9.1. Executar os serviços nos prazos estabelecidos e nas condições e preços
consignados em sua proposta comercial.
9.2. Não transferir a outrem os serviços objeto do Contrato, no todo ou em
parte, sem a prévia e expressa anuência do JBRJ.
9.3. Assumir quaisquer danos causados diretamente ao JBRJ, ou a terceiros
quando estes tenham sido ocasionados em decorrência do fornecimento dos
serviços, ou causados por seus empregados ou prepostos.
9.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao JBRJ, inclusive o de
taxas, cópias, e transporte.
9.5. Fornecer número de telefone, e-mail dos responsáveis da empresa pelo
contrato para contato a fim de atender as solicitações da Fiscalização.
9.6. Apresentar relação nominal, com respectiva identificação de seus
funcionários, comunicando obrigatoriamente as alterações que por ventura venham
ocorrer em seu quadro funcional em função do trabalho a ser executado.
9.7. Arcar com todas as despesas decorrentes de seus funcionários, tais
como salário, horas extras, encargos sociais, transporte e demais encargos
adicionais previstos em lei, além de licenciamentos junto ao Poder Público Municipal,
inclusive matricula individual junto ao instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
9.8. Responder, perante o JBRJ, pelos danos causados por seus empregados,
por negligência, imperícia ou acidentes fortuitos aos equipamentos ou quaisquer de
suas instalações ou a terceiros.
9.9. Informar sobre o andamento dos serviços licitados à Fiscalização, ou
quaisquer outros fatos relacionados ao mesmo.
9.10. Informar o faturamento bruto mensal, excluídos os cancelamentos e
negócios desfeitos até o dia 10 do mês subsequente.
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9.11.  A empresa deverá indicar os documentos comprobatórios do
faturamento,  para tal, sugerimos que a empresa indique os formulários e/ou
relatórios padronizados por ela para o fornecimento da informação,  que deverão ser
assinados pelos representantes legais da empresa ou pessoas designadas para essa
função, que responderão solidariamente pela veracidade das informações prestadas.
9.12. Cabe ressaltar que, para efeito de constatação, comparação ou
conferência das informações que forem prestadas sobre o faturamento bruto
mensal da empresa, o JBRJ, sempre que julgar oportuno, diretamente ou através
de terceiros contratados, terá livre acesso ao estabelecimento, no horário comercial,
e aos respectivos sistemas de controle, inclusive nas caixas registradoras, recibos,
talões, notas fiscais, ou qualquer outra forma de documentação que permita a
apuração da informação prestada pelo locatário.
10. PRAZO DO CONTRATO
10.1. O Contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação
terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II,
do art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
10.2. O funcionamento do estabelecimento deverá se iniciar no prazo máximo
de 60 dias após a assinatura do contrato.
10.3. Em caso de ocorrência de qualquer motivo de força maior que impeça,
total ou parcialmente, o uso do espaço para a finalidade a que se destina, objeto
desta Concessão, poderá o JBRJ considerar suspenso o prazo de vigência, pelo
tempo equivalente ao das obras de restauração ou impedimento de uso, devendo,
em tal hipótese, ser lavrado aditamento de prazo do contrato, mediante solicitação
formalizada pela Concessionária.
11. SEGURANÇA
11.1. A segurança do estabelecimento é de responsabilidade da
Concessionária.
11.2. É obrigação da Concessionária monitorar o espaço sobre a sua
responsabilidade através de câmeras de segurança com a finalidade de proteção da
incolumidade física dos clientes, servidores, colaboradores, autoridades e outras
pessoas que se encontrem em suas dependências.
12. DA SUBCONTRATAÇÃO
12.1. Não será admitida a subcontratação para os serviços.
13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
14. DO REAJUSTE
14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.
14.1.1. Para o cálculo do reajuste, será adotado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA/IBGE acumulado nos últimos 12 (doze) meses.
15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
15.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes
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do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e
por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
15.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá
apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
15.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
15.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
15.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.
15.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
15.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
15.6.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
15.6.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
e
15.6.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para
com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
15.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
15.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em
conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
15.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
15.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
15.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
15.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.
15.13. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que
rege a matéria.
15.14. Será considerada extinta a garantia:
15.14.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
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levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
15.14.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato,
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será
ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item
3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
15.15. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
contratada.
15.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. 20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de
2002, a CONTRATADA que:
16.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
16.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
16.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
16.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
16.1.5. cometer fraude fiscal.
16.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem
prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar
com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que:
16.2.1. não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à
Previdência Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura;
16.2.2. deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio
alimentação no dia fixado.
16.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
16.3.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer
das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
16.3.2. Multa de: 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução dos serviços,
limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
16.3.3. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
16.3.4. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
do contrato em caso de inexecução total da obrigação assumida;
16.3.5. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
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detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
16.3.6. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão
do contrato;
16.3.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
16.3.8.  Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
16.3.9. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da
União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos.
16.3.10. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração
administrativa no subitem 18.1 deste Termo de Referência.
16.3.11. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
16.4. As sanções previstas nos subitens 18.3.3, 18.3.4, e 18.3.5 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
16.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:
 

TABELA 1
Grau Correspondência

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

 
TABELA 2
INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano
físico, lesão corporal ou consequências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior
ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por
unidade de atendimento;

04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia; 03
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4 Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

6
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item
e por ocorrência;

03

 
16.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:
16.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
16.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
16.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
16.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
16.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
da União e cobrados judicialmente.
16.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
17. DAS CONDIÇÕES GERAIS
17.1. A execução do objeto deste licitação será realizada com a licitante que for
declarada vencedora, mediante a formalização do contrato nos termos da minuta
constante do Anexo II do Edital.
17.2. Na hipótese da licitante vencedora por qualquer tipo de circunstância não
atender à notificação para assinatura do contrato, o Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro poderá convocar outra licitante para assinar o contrato,
obedecida à ordem de classificação final, desde que aceitas as mesmas condições da
licitante vencedora, inclusive quanto a preços e prazos.
17.3. Correrão por conta da licitante vencedora que contratar com o Instituto
de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro todas as despesas, registro ou outra
qualquer, seja de natureza for, que incidam, ou venham a incidir sobre o contrato.
17.4. Constituirão partes integrantes do contrato o presente edital e seus
anexos, bem como todos os demais documentos referentes à presente licitação,
inclusive a proposta vencedora.
17.5. A participação na licitação implica para a licitante vencedora integral e
irretratável aceitação dos termos e condições estabelecidas neste edital, obrigando-
as à observância do mesmo, das normas técnicas gerais e especiais pertinentes ao
serviços licitados, das normas administrativas do Instituto de Pesquisas Jardim
Botânico do Rio de Janeiro e da legislação vigente aplicáveis.
18. CONCLUSÃO
18.1. Este Termo de Referência, presentes os requisitos previstos no art. 30
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da IN nº 05/2017-SEGES/MPDG, segue assinado pela equipe de planejamento.
 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Contínuos sem dedicação exclus iva de mão de obra
Atualização: Outubro/2020

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves,
Pregoeiro(a), em 24/11/2021, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0099920 e o código CRC C3267176.

Referência: Processo nº 02011.000333/2021-78 SEI nº 0099920
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Rua Pacheco Leão, 915, Casa Amarela - Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-030

Telefone: 3874-1239 - www.gov.br/jbrj
  

 ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO SEI

PREGÃO N. 13/2021 JBRJ
Processo nº 02011.000333/2021-78
  

Unidade Gestora: 443020/44206

  

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE
PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO
DO RIO DE JANEIRO – JBRJ E A
EMPRESA ---.

A União, por intermédio do INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO
RIO DE JANEIRO – JBRJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.936.616/0001-20, com
endereço à Rua Major Rubens Vaz nº 122, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.470-070,
doravante denominada CONCEDENTE, por intermédio do seu Diretor de Gestão,
Senhor MARCO ANTONIO DE ANDRADE, brasileiro, casado, portador da Carteira
de Identidade nº 0660443-1 e do CPF nº 773.659.417-15, nomeado pela Portaria nº
294 de 07 de julho de 2020, publicado no Diário Oficial da União de 08 de julho de
2020, no uso das atribuições que lhe conferem a delegação de competência prevista
no art. 1º da Portaria JBRJ nº 79/2020, de 09 de julho de 2020, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa ----, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o nº ---, sediada à ---, neste
ato representada pela sua Signatária Sra. --- e inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº ---, doravante designada
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 02011.000333/2021-
78, que trata da Concessão de área destinada a instalação de uma Loja de Souvenir, 
prevista Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  Instrução Normativa SEGES/MPDG nº
05, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Escolha da proposta mais vantajosa para a concessão onerosa de
espaço destinado a implantação de uma Loja de Souvenir, localizado dentro da área
pertencente ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) à Rua
Jardim Botânico 1008, casa 05, Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ. 

  1.2.                  Este Termo de Contrato vincula-se a proposta comercial do fornecedor identificado
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no preâmbulo, independentemente de transcrição.

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

  2.1.                 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é 12 (doze) meses, com início na
data de __/__/____ e encerramento em __/__/____, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:

2.0.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
2.0.2. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração;
2.0.3. A CONCESSIONÁRIA manifeste expressamente interesse na
prorrogação;
2.0.4. A CONCESSIONÁRIA não tem direito subjetivo à prorrogação
contratual.

  2.2.                  A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA –  VALOR

  3.1.                O valor da Taxa Mensal de Ocupação é de R$---, 

 3.2.                Ao valor da TMO definido no subitem acima será acrescido o percentual de 5%
(cinco por cento) sobre o faturamento bruto mensal da concessionária, excluídos os
cancelamentos e negócios desfeitos. 

3.3. Para tal apuração, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios do
faturamento, sugerimos que a empresa indique os formulários e/ou relatórios padronizados por ela
para o fornecimento da informação,  que deverão ser assinados pelos representantes legais da
empresa ou pessoas designadas para essa função, que responderão solidariamente pela
veracidade das informações prestadas, a informação deverá ser disponibilizada ao JBRJ até o 10
(décimo) dia do mês subsequente ao mês apurado.

3.4. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

 

4. CLÁUSULA QUINTA –PAGAMENTO

 

4.1. O regramento do pagamento se encontra no item 18 do Edital JBRJ n.
13/2021.

 
5. CLÁUSULA QUINTA– REAJUSTE
5.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.
5.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
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contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um
ano, aplicando-se o índice IGPM para a correção dos valores da Taxa Mensal de
Ocupação.
5.1.1.1. Caso o índice apresente variação negativa, não haverá redução da TMO
mas sim a manutenção de seu valor.
5.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um
ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
5.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONCEDENTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo. Fica a CONCESSIONÁRIO obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
5.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.
5.6. O reajuste será realizado por ocasião da assinatura do termo aditivo.

 
6. CLÁUSULA SEXTA – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, NATUREZA
DOS SERVIÇOS E CRITÉRIOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO
6.1. O regramento deste tópico se encontra no Termo de Referência, anexo I
do Edital.

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE
7.1. Permitir acesso dos empregados da Concessionária às suas
dependências para execução dos serviços referentes ao objeto deste Termo.
7.2. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da Concessionária, por intermédio do mestre de obras ou do
preposto.
7.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu
bom desempenho.
7.4. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com
aqueles praticados no mercado pelas demais empresas que executem serviços
similares ao objeto deste Termo.
7.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Concessionária,
inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos
de força maior, justificados e aceitos pelo JBRJ, não devem ser interrompidos.
7.6. Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens
de sua propriedade colocados à disposição da prestadora durante a execução dos
serviços, com a indicação do estado de conservação.
7.7. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, objeto do presente
contrato, por intermédio de um servidor especialmente designado, que anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o contrato.
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7.8. Especificar e estabelecer diretrizes para aceitação dos serviços
executados e/ou produzidos pela Concessionária.
7.9. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que
ensejaram sua contratação, notadamente no tocante a qualificação técnica e
econômico-financeira.
7.10. Expedir, se necessário, por escrito, as advertências dirigidas a
Concessionária.

 
8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
8.1. Executar os serviços nos prazos estabelecidos e nas condições e preços
consignados em sua proposta comercial.
8.2. Não transferir a outrem os serviços objeto do Contrato, no todo ou em
parte, sem a prévia e expressa anuência do JBRJ.
8.3. Assumir quaisquer danos causados diretamente ao JBRJ, ou a terceiros
quando estes tenham sido ocasionados em decorrência do fornecimento dos
serviços, ou causados por seus empregados ou prepostos.
8.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao JBRJ, inclusive o de
taxas, cópias, e transporte.
8.5. Fornecer número de telefone, e-mail dos responsáveis da empresa pelo
contrato para contato a fim de atender as solicitações da Fiscalização.
8.6. Apresentar relação nominal, com respectiva identificação de seus
funcionários, comunicando obrigatoriamente as alterações que por ventura venham
ocorrer em seu quadro funcional em função do trabalho a ser executado.
8.7. Arcar com todas as despesas decorrentes de seus funcionários, tais
como salário, horas extras, encargos sociais, transporte e demais encargos
adicionais previstos em lei, além de licenciamentos junto ao Poder Público Municipal,
inclusive matricula individual junto ao instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
8.8. Responder, perante o JBRJ, pelos danos causados por seus empregados,
por negligência, imperícia ou acidentes fortuitos aos equipamentos ou quaisquer de
suas instalações ou a terceiros.
8.9. Informar sobre o andamento dos serviços licitados à Fiscalização, ou
quaisquer outros fatos relacionados ao mesmo.
8.10. Para efeito de constatação, comparação ou conferência das informações
que forem prestadas sobre o faturamento bruto mensal, o JBRJ, sempre que
julgar oportuno, diretamente ou através de terceiros contratados, terá livre acesso
ao estabelecimento, no horário comercial, e aos respectivos sistemas de controle,
inclusive nas caixas registradoras, recibos, talões, notas fiscais, ou qualquer outra
forma de documentação que permita a apuração da informação prestada pelo
locatário.
9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

9.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas
em decorrência da contratação;
9.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
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9.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
9.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
9.1.5. cometer fraude fiscal.

9.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem
prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar
com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que:

9.2.1. não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à
Previdência Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura;
9.2.2. deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do
auxílio alimentação no dia fixado.

9.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

9.3.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de
quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;

9.3.1.1. Multa de:0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos
por cento) por dia sobre o valor  do contrato, em caso de atraso na
execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o
décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar,
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
9.3.1.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor  do contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;
9.3.1.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor do contrato em caso de inexecução total da obrigação assumida;
9.3.1.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
9.3.1.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE
a promover a rescisão do contrato;
9.3.1.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.

9.3.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
9.3.3. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades
da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até
cinco anos.

9.3.3.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicável  em  quaisquer  das  hipóteses  previstas 
como  infração administrativa no subitem 20.1 deste Termo de Referência.
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9.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;

9.4. As sanções previstas nos subitens 19.3.3, 19.3.4, e 19.3.5 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
9.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

 
TABELA 1

 
Grau Correspondência

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

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

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

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

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

 
TABELA 2

 
INFRAÇÃO

Item Descrição Grau

1

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

05

2

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

04

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

03

4
Recusar-se a executar serviço
determinado pela fiscalização,
por serviço e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:
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5
Cumprir determinação formal ou
instrução complementar do órgão
fiscalizador, por ocorrência;

02

6

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

03

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

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

9.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
9.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
da União e cobrados judicialmente.
9.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA  – RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

10.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas
nos incisos I a XII e XVII do art. 7 8 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as
consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
10.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de
1993.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e
precedidos de autorização da autoridade competente, assegurando-se à
CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

  12.1.               É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
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12.2.1. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  –ALTERAÇÕES 

 13.1.                 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

 13.2.                A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 13.3.                As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as  disposições contidas na
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios
gerais dos contratos.

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  –  DA PUBLICAÇÃO

  14.1.            Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato será o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – Justiça Federal.

 

                     Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, assinado em meio digital pelo CONTRATANTE e em meio físico
pela CONTRATADA.

Pela CONTRATADA:
 
 
 

__________________________________________
 Marco Antonio de Andrade

Diretor de Gestão do Instituto de Pesquisas 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro

(assinado eletronicamente)
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Pelo CONTRATANTE

 
______________________________

Nome do representante
Representante Legal da empresa

 
 
 

 

TESTEMUNHAS:

 

 

_______________________________  
Nome:
CPF:
 
 
________________________________
Nome:                                                                  
CPF:

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves,
Pregoeiro(a), em 24/11/2021, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0099928 e o código CRC A4E2CFD2.

Referência: Processo nº 02011.000333/2021-78 SEI nº 0099928
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Rua Pacheco Leão, 915, Casa Amarela - Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-030

Telefone: 3874-1239 - www.gov.br/jbrj
  

ANEXO III - PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

EDITAL N. 13/2021 JBRJ
 

Processo nº 02011.000333/2021-78

1. A CONTRATADA DEVERÁ ADOTAR AS SEGUINTES PRÁTICAS
GERAIS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
1.1. Adotar boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização de
recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:
1.1.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;
1.1.2. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor
toxicidade;
1.1.3. Utilizar obrigatoriamente, desde que haja disponibilidade no mercado,
produtos sustentáveis e de menor impacto ambiental.
1.1.4. Uso de produtos de limpeza e conservação que obedeçam as
classificações e especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA;
1.1.5. Utilizar produtos, preferencialmente, acondicionados em embalagens que
utilizem materiais recicláveis atóxicos, conforme determina as normas da ABNT NBR
15448-1 e 15448-2, de forma a garantir a máxima proteção durante sua utilização,
transporte e armazenamento.
1.1.6. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica)
e água;
1.1.7. Treinamento/capacitação periódica dos empregados sobre boas práticas
de sustentabilidade/ redução de desperdícios/poluição, em especial sobre redução de
consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos,
observadas as normas ambientais vigentes;
1.1.8. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de
limpeza, asseio e conservação.
1.1.9. Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que
possível (águas de chuva, poços) cuja água seja certificada de não contaminação por
metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);
1.1.10. Orientar regularmente seus empregados acerca da adequada
metodologia de otimização dos serviços, dando ênfase a economia no emprego de
materiais e a racionalização de energia elétrica no uso dos equipamentos.
1.2. Fica a encargo e critério da Contratante, através da Comissão da Agenda
Ambiental da Administração Pública – A3P, a realização de treinamentos aos
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colaboradores da Contratada  para redução do consumo de energia elétrica e de
água, minimização da produção de resíduos sólidos e coleta seletiva, observadas as
normas ambientais vigentes.
2. USO RACIONAL DA ÁGUA
2.1. A CONTRATADA deverá capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da
água.
2.2. Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da
água, cujos encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de
comportamento dos empregados da CONTRATADA, esperadas com essas medidas.
3. USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
3.1. Comunicar ao CONTRATANTE sobre equipamentos com mau
funcionamento ou danificados como lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido
excessivo em reatores de luminárias e mau funcionamento de instalações
energizadas.
3.2. Sugerir, ao CONTRATANTE, locais e medidas que tenham a possibilidade
de redução do consumo de energia, tais como: desligamento de sistemas de
iluminação, instalação de interruptores, instalação de sensores de presença,
rebaixamento de luminárias etc.
3.3. Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução
do consumo de energia fornecidas pelo CONTRATANTE.
3.4. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e
equipamentos que apresentem eficiência energética e baixo consumo.
3.5. Sugerir, ao locais e medidas que tenham a possibilidade de redução do
consumo energia, tais como: desligamento de sistemas de iluminação, instalação de
interruptores, instalação de sensores de presença, rebaixamento de luminárias etc.
4. REDUÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
4.1. Quando implantado pelo CONTRATANTE Programa de Coleta Seletiva de
Resíduos Sólidos, colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do
programa interno de separação de resíduos sólidos, em recipientes para coleta
seletiva, disponibilizados pelo CONTRATANTE.
4.2. No Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, a CONTRATADA
deverá observar as seguintes regras:
4.2.1. MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS: São todos os materiais que ainda não
apresentam técnicas de reaproveitamento e estes são denominados REJEITOS,
como: lixo de banheiro; papel higiênico; lenço de papel e; Outros como: cerâmicas,
pratos, vidros pirex e similares; trapos e roupas sujas; toco de cigarro; cinza e ciscos
- que deverão ser segregados e acondicionados separadamente para destinação
adequada; acrílico; lâmpadas fluorescentes – são acondicionadas em separado;
papéis plastificados, metalizados ou parafinados; papel carbono e fotografias; fitas e
etiquetas adesivas; copos descartáveis de papel; espelhos, vidros planos, cristais;
Pilhas - são acondicionadas em separado e enviadas para o fabricante.
4.2.2. MATERIAIS RECICLÁVEIS: A separação dos resíduos em "recicláveis" será
feita pelos colaboradores da contratante que também ficarão a cargo de transporta-
los ao abrigo de resíduos sólidos recicláveis conforme orientação da CONTRATANTE.
4.3. Quando implantado pelo CONTRATANTE operações de
compostagem/fabricação de adubo orgânico, a CONTRATADA deverá separar os
resíduos orgânicos da varrição de parques (folhas, gravetos etc) e encaminhá-los
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posteriormente para as referidas operações, de modo a evitar a sua disposição em
aterro sanitário.
4.4. Utilizar sacos de lixo fornecidos pelo CONTRATADA nos tamanhos
adequados a sua utilização, com vistas à otimização em seu uso, bem como a
redução da destinação de resíduos sólidos de acordo com a legislação.
4.5. Aperfeiçoar a utilização dos sacos de lixo, adequando sua
disponibilização quanto à capacidade e necessidade, esgotando dentro do bom senso
e da razoabilidade o seu volume útil de acondicionamento, objetivando a redução da
destinação de resíduos sólidos.
5. POLUIÇÃO SONORA
5.1. Para equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento, observar a
indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - Db(A), conforme
Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face de o ruído
excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a
audição; a utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às
necessidades de redução de níveis de ruído.
6. SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
6.1. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de
produtos biodegradáveis.
6.2. Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários de cuja aplicação nos
serviços deverá observar basilar de menor toxidade, livre de corantes e redução
drástica de hipoclorito de sódio.
6.3. Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em
consideração as ações ambientais por realizadas.
6.4. Observar, rigorosamente, quando da aplicação e/ou manipulação de
detergentes e seus congêneres, no que se refere ao atendimento das prescrições do
artigo 44, da Lei no 6.360 de 23 de setembro de 1976, as prescrições da Resolução
Normativa nº 1, de de outubro de 1978, de cujos itens de controle e fiscalização por
parte das autoridades sanitárias e do Contratante, sendo os anexos da referida
Resolução:
6.4.1. Anexo I - Lista das substâncias permitidas na Elaboração de Detergentes
e demais Produtos Destinados à Aplicação em objetos inanimados e ambientes;
6.4.2. Anexo II - Lista das substâncias permitidas somente para entrarem nas
composições de detergentes profissionais;
6.4.3. Anexo III - Especificações e;
6.4.4. Anexo IV - Frases de Advertências para Detergentes e seus
Congêneres.Não utilizar na manipulação, sob nenhuma hipótese, os corantes
relacionados no Anexo I da Portaria nº 9, de 10 de abril de 1987, em face de que a
relação Risco x Benefício pertinente aos corantes ali relacionados é francamente
desfavorável a sua utilização em produtos de uso rotineiro por seres humanos.
6.5. Fornecer saneantes domissanitários devidamente registrados na Agência
Nacional de VigilânciaSanitária - ANVISA.
6.6. Não se utilizar na prestação dos serviços, conforme Resolução ANVISA
RE nº 913, de 25 de junho 2001, de saneantes domissanitários de Risco I, listados
pelo art. 5.º da Resolução 336, de 30 de julho de 1999.
6.7. Fica terminantemente proibida a aplicação de saneantes domissanitários
fortemente alcalinos apresentados sob a forma de líquido premido (aerossol), ou
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líquido para pulverização, tais como produtos para limpeza de fornos e
desincrustação de gorduras, conforme Portaria DISAD - Divisão Nacional de Vigilância
Sanitária nº 8, de 10 de abril de1987.
6.8. Observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes
domissanitários, conforme Resolução RDC 174, de 08 de julho de 2003, e os anexos
4 e 5 da Portaria 321/MS/SNVS, de 08 de agosto de 1997.
6.9. Somente aplicar saneantes domissanitários de cujas substâncias
tensoativas aniônicas, utilizadas em sua composição sejam biodegradáveis, conforme
disposições da Portaria. Nº 874, de 05 de novembro de 1998, que aprova o
Regulamento Técnico sobre Biodegradabilidade dos Tensoativos Aniônicos para
Produtos Saneantes Domissanitários, em face da necessidade de ser preservada a
qualidade dos recursos hídricos naturais, de importância fundamental para a saúde e
necessidade de evitar que a flora e fauna sejam afetadas negativamente por
substâncias sintéticas.
6.10. Considera-se biodegradável a substância tensoativa susceptível de
decomposição e biodegradação micro-organismos com grau de biodegradabilidade
mínimo de 90%. Fica definido como referência de biodegradabilidade para esta
finalidade específica o dodecilbenzeno sulfonato de sódio.
6.11. O poderá coletar uma vez por mês e sempre que entender necessário,
amostras saneantes domissanitários, que deverão ser devidamente acondicionadas
em recipientes esterilizados e lacrados, para análises laboratoriais.
6.12. Os laudos laboratoriais deverão ser elaborados por laboratórios
habilitados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Deverão constar
obrigatoriamente do laudo laboratorial, além do resultado dosensaios de
biodegradabilidade, resultados da análise química da amostra analisada.
6.13. Quando da aplicação de álcool, deverá se observar a Resolução RDC nº
46, de 20 de fevereiro de que aprova o Regulamento Técnico para o álcool etílico
hidratado em todas as graduações e álcool etílico anidro;
6.14. Fica terminantemente proibida a aplicação de produtos que contenham o
Benzeno em sua composição, conforme Resolução - RDC nº 252, de 16 de setembro
de 2003, em face da necessidade de serem adotados procedimentos para reduzir a
exposição da população face aos riscos avaliados pela IARC - International Agency
Research on Cancer, Agência de pesquisa referenciada pela OMS – Organização
Mundial daSaúde, para analisar compostos suspeitos de causarem câncer, e a
categorização da substância como cancerígena para humanos; necessidade de
resguardar a saúde humana e o meio ambiente e considerando os riscos de
exposição, incompatível com as precauções recomendadas pela Lei nº 6.360, de 23
de setembro de 1976 e a Lei nº 8.078, de de setembro de 1990, face aos riscos
oferecidos.
6.15. Fica proibida a aplicação de saneantes domissanitários que apresentem
associação de inseticidas a para assoalhos, impermeabilizantes, polidores e outros
produtos de limpeza, nos termos da Resolução Normativa CNS n° 01, de 04 de abril
de 1979.
6.16. Os produtos químicos relacionados pela de acordo com sua composição,
fabricante utilização, deverão ter registro na ANVISA/Ministério da Saúde.
6.17. Recomenda-se que a utilize produtos detergentes de baixas
concentrações e baixos teores de fosfato.
6.18. Apresentar ao sempre que solicitado, a composição química dos
produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam
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surgir com empregados da Contratada com terceiros.
7. MEDIDAS DE PROTEÇÃO À FLORA E FAUNA
7.1. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro possui área cultivada de mais de 54
hectares e abriga hoje, fora das estufas, mais de 9 mil exemplares de plantas
pertencentes à cerca de 1500 espécies.
7.2. Todas as plantas são catalogadas e possuem, por si só, valor incalculável
no que diz respeito à preservação da biodiversidade.
7.3. A correta conduta da Contratada com situações que criem conflito em
relação a algum dos exemplares da Coleção durante a execução contratual deverá
obedecer ao seguinte regramento:

7.3.1. Nenhuma planta pode sofrer qualquer tipo de intervenção por parte
da Contratada;
7.3.2. Se detectada a necessidade de intervenção, a Contratada deverá
informar ao Fiscal do Contrato que irá orienta-la sobre o correto procedimento a
ser adotado.

7.4. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro por ser contíguo à área de floresta, é
constantemente visitado por espécimes da fauna silvestre e estes animais são
protegidos na forma da lei.
7.5. Para evitar a aproximação deste animais e consequentes prejuízos à sua
saúde, alguns procedimentos devem ser adotados de forma preventiva e corretiva,
sendo eles:

7.5.1. A Contratada deverá acondicionar seu estoque de forma a impedir
que os animais tenham acesso a eles, prevendo que os mesmos podem adentrar
o espaço de armazenamento temporário em horário noturno.
7.5.2. Não será admitida a estocagem de alimentos pela Contratada.
7.5.3. É vedada aos funcionários da Contratada a alimentação de animais,
sejam eles domésticos ou silvestres.
7.5.4. Resíduos oriundos de alimentação de colaboradores da Contratada
deverão ser descartados em cestos de lixo comum e, em hipótese alguma,
serem descartados nas caçambas estacionárias.
7.5.5. No caso de detecção de elementos constituintes da Fauna durante a
execução do contrato, a atividade deverá ser suspensa e a Guarda Patrimonial
deverá ser imediatamente acionada para que possa proceder ao correto manejo.

7.6. Além das sanções previstas em contrato, o prejuízo causado à Flora e a
Fauna do Contratante poderá ser tipificado como crime e deverá ser notificado à
autoridade Competente.

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves,
Pregoeiro(a), em 24/11/2021, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0100033 e o código CRC 08A35962.
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Rua Pacheco Leão, 915, Casa Amarela - Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-030

Telefone: 3874-1239 - www.gov.br/jbrj
  

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE VISTORIA

EDITAL N. 13/2021 JBRJ
 

Processo nº 02011.000333/2021-78

OBJETO: Concessão de um imóvel público nas dependências do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro para ser explorado como uma Loja de Souvenir.

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro através do
disposto no Edital para a contratação dos serviços em epígrafe, vem por meio desta
Declaração de Vistoria, declarar que a empresa
_______________________________________, enviou representante credenciado a este
Instituto, na pessoa do Sr.(a) __________________________________________________,
portador da Carteira de Identidade nº _____________________, a fim de inspecionar os
locais, coletar informações, verificar o padrão de qualidade dos produtos
comercializados, e todos os dados e elementos que possam vir a ter influência no
valor da proposta a ser apresentada na sessão pública da licitação.

Rio de Janeiro,RJ, _____ de _______________ de 2021.

 

________________________________________

Nome Completo:

Matrícula SIAPE:

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio De Janeiro

 

DE ACORDO:

_________________________________________

Representante da empresa:

 

A visita poderá ser agendada previamente com o Sra. Marcia Faraco,
através do telefone (21) 3874-1217.

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves,
Pregoeiro(a), em 24/11/2021, às 10:26, conforme horário oficial de Brasília,
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com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0100035 e o código CRC 94085382.

Referência: Processo nº 02011.000333/2021-78 SEI nº 0100035
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Rua Pacheco Leão, 915, Casa Amarela - Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-030

Telefone: 3874-1239 - www.gov.br/jbrj
  

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE RECUSA DE VISTORIA

EDITAL N. 13/2021 JBRJ
 

Processo nº 02011.000333/2021-78

DECLARO, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº xx/2021, que a empresa
____________________________,     CNPJ n°_____________________, sito na
______________________________________________  na cidade de
____________________________ UF____, OPTOU PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA
NAS INSTALAÇÕES DO JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, tendo ciência que
não poderá alegar em qualquer fase da licitação ou vigência da relação contratual que
não realizará os serviços em conformidade com a qualidade e requisitos exigidos.

 

 

 

 

 

___________________, _____ de__________________ de 2021.

 

 

 

_____________________________________________________

 

Carimbo e Assinatura do Responsável/Representante da Empresa

 

 

 

Nome legível _____________________________________________

 
Anexo V - Modelo de desistência de vistoria (0100037)         SEI 02011.000333/2021-78 / pg. 54



CPF nº. ___________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves,
Pregoeiro(a), em 24/11/2021, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0100037 e o código CRC 0EA7A775.

Referência: Processo nº 02011.000333/2021-78 SEI nº 0100037
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Rua Pacheco Leão, 915, Casa Amarela - Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-030

Telefone: 3874-1239 - www.gov.br/jbrj
  

ANEXO VI - PLANTA DO IMÓVEL

EDITALN. 13/2021 JBRJ
 

Processo nº 02011.000333/2021-78
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Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves,
Pregoeiro(a), em 24/11/2021, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0100040 e o código CRC 94D00873.
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Referência: Processo nº 02011.000333/2021-78 SEI nº 0100040
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INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Rua Pacheco Leão, 915, Casa Amarela - Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-030

Telefone: 3874-1239 - www.gov.br/jbrj
  

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

EDITALN. 13/2021 JBRJ
 

Processo nº 02011.000333/2021-78

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 

Declaro  que  a empresa                                                                                               
, inscrita no CNPJ (MF) n° _________________________, inscrição estadual n°
_____________________________, estabelecida em _________________   , possui os
seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração  Pública:

 

Nome do Órgão/Empresa                              Vigência do Contrato                                 Valor total do
Contrato*

______________________                            ___________________                         
______________________________

______________________                            ___________________                         
______________________________

______________________                            ___________________                         
______________________________

______________________                            ___________________                         
______________________________

______________________                            ___________________                         
______________________________

 

Valor total dos Contratos                                               R$                      

 

 

Local e data

_______________________________________
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_______________________________________
Assinatura e carimbo do emissor

 

Observação:

Nota 1: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço
completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

Nota  2:  *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

 

Fórmula exemplificativa, para fins de atendimento ao disposto nos itens "d.1" e “d.2" da alínea "d"
do subitem 11.1 do Anexo VII-A, da IN05/2017:

Fórmula de cálculo:

(Valor da Receita Bruta - Valor total dos Contratos) x
100 =

Valor da Receita Bruta

 

a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos
contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

Nota 1: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).

Fórmula de cálculo:

Valor do Patrimônio Líquido x 12
>1

Valor total dos contratos *

Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado*.

b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE) e a declaração apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou
negativo em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.
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Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves,
Pregoeiro(a), em 24/11/2021, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0100041 e o código CRC 50D98531.

Referência: Processo nº 02011.000333/2021-78 SEI nº 0100041

Anexo VII - Declaração de contratos firmados (0100041)         SEI 02011.000333/2021-78 / pg. 61

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO
Rua Pacheco Leão, 915, Casa Amarela - Bairro Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-030

Telefone: 3874-1239 - www.gov.br/jbrj
  

ANEXO VIII - MODELO DE FORMULAÇÃO DA PROPOSTA 

PREGÃO 13/2021 JBRJ
 

Processo nº 02011.000333/2021-78

Este anexo visa esclarecer a questão citada nos itens 4 e 5 do Edital que
versa sobre a elaboração das propostas. O Licitante deverá registrar no sistema o
valor utilizando-se da tabela 1 para oferecer lances inteiros e intermediários.

Esclarecendo, o valor registrado no sistema não reflete o valor real do
contrato mas sim o percentual de acréscimo ofertado pelo Licitante sobre o valor da
Taxa Mínima de Ocupação (TMO). O licitante declarado vencedor é aquele que
apresentar o maior percentual de acréscimo sobre a TMO. Conforme item 03 do
Edital, o licitante que enviar proposta no valor da TMO deverá lançar no sistema o
valor de R$1.000,000 que equivale a R$ 7.210,00. Se o licitante quiser ofertar valor
superior a TMO deverá usar a tabela 01 como referência. Por exemplo, para ofertar
proposta no valor de R$ 7.246,05, deverá lançar no sistema o valor R$ 166,6667,
conforme tabela.

Na etapa de lances o licitante deverá disputar lance a lance com os
outros licitantes, novamente se utilizando da tabela 01. A cada acréscimo de TMO
(coluna B) corresponderá a um valor a ser lançado no sistema (coluna D), que
corresponde a uma Contrapartida de Concessão (coluna E).

Tabela 01: Referência de valores para formulação dos lances:

A B C D E
Taxa
Mínima
de
Ocupação

Percentual
de
Acréscimo
(%)

Expressão para a
percentagem

Valor a ser
consignado no
sistema

Contrapartida
de Concessão

R$
7.210,00 0,00 0,0000 1000 R$ 7.210,00
R$
7.210,00 0,25 0,0025 285,7143 R$ 7.228,03
R$
7.210,00 0,50 0,0050 166,6667 R$ 7.246,05
R$
7.210,00 0,75 0,0075 117,6471 R$ 7.264,08
R$
7.210,00 1,00 0,0100 90,9091 R$ 7.282,10
R$
7.210,00 1,25 0,0125 74,0741 R$ 7.300,13
R$
7.210,00 1,50 0,0150 62,5 R$ 7.318,15
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7.210,00
R$
7.210,00 1,75 0,0175 54,0541 R$ 7.336,18
R$
7.210,00 2,00 0,0200 47,619 R$ 7.354,20
R$
7.210,00 2,25 0,0225 42,5532 R$ 7.372,23
R$
7.210,00 2,50 0,0250 38,4615 R$ 7.390,25
R$
7.210,00 2,75 0,0275 35,0877 R$ 7.408,28
R$
7.210,00 3,00 0,0300 32,2581 R$ 7.426,30
R$
7.210,00 3,25 0,0325 29,8507 R$ 7.444,33
R$
7.210,00 3,50 0,0350 27,7778 R$ 7.462,35
R$
7.210,00 3,75 0,0375 25,974 R$ 7.480,37
R$
7.210,00 4,00 0,0400 24,3902 R$ 7.498,40
R$
7.210,00 4,25 0,0425 22,9885 R$ 7.516,42
R$
7.210,00 4,50 0,0450 21,7391 R$ 7.534,45
R$
7.210,00 4,75 0,0475 20,6186 R$ 7.552,47
R$
7.210,00 5,00 0,0500 19,6078 R$ 7.570,50
R$
7.210,00 5,25 0,0525 18,6916 R$ 7.588,52
R$
7.210,00 5,50 0,0550 17,8571 R$ 7.606,55
R$
7.210,00 5,75 0,0575 17,094 R$ 7.624,57
R$
7.210,00 6,00 0,0600 16,3934 R$ 7.642,60
R$
7.210,00 6,25 0,0625 15,748 R$ 7.660,62
R$
7.210,00 6,50 0,0650 15,1515 R$ 7.678,65
R$
7.210,00 6,75 0,0675 14,5985 R$ 7.696,67
R$
7.210,00 7,00 0,0700 14,0845 R$ 7.714,70
R$
7.210,00 7,25 0,0725 13,6054 R$ 7.732,72
R$
7.210,00 7,50 0,0750 13,1579 R$ 7.750,75
R$
7.210,00 7,75 0,0775 12,7389 R$ 7.768,77
R$
7.210,00 8,00 0,0800 12,3457 R$ 7.786,80
R$
7.210,00 8,25 0,0825 11,976 R$ 7.804,82
R$
7.210,00 8,50 0,0850 11,6279 R$ 7.822,85
R$
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R$
7.210,00 8,75 0,0875 11,2994 R$ 7.840,87
R$
7.210,00 9,00 0,0900 10,989 R$ 7.858,90
R$
7.210,00 9,25 0,0925 10,6952 R$ 7.876,92
R$
7.210,00 9,50 0,0950 10,4167 R$ 7.894,95
R$
7.210,00 9,75 0,0975 10,1523 R$ 7.912,97
R$
7.210,00 10,00 0,1000 9,901 R$ 7.931,00
R$
7.210,00 10,25 0,1025 9,6618 R$ 7.949,02
R$
7.210,00 10,50 0,1050 9,434 R$ 7.967,05
R$
7.210,00 10,75 0,1075 9,2166 R$ 7.985,07
R$
7.210,00 11,00 0,1100 9,009 R$ 8.003,10
R$
7.210,00 11,25 0,1125 8,8106 R$ 8.021,12
R$
7.210,00 11,50 0,1150 8,6207 R$ 8.039,15
R$
7.210,00 11,75 0,1175 8,4388 R$ 8.057,17
R$
7.210,00 12,00 0,1200 8,2645 R$ 8.075,20
R$
7.210,00 12,25 0,1225 8,0972 R$ 8.093,22
R$
7.210,00 12,50 0,1250 7,9365 R$ 8.111,25
R$
7.210,00 12,75 0,1275 7,7821 R$ 8.129,27
R$
7.210,00 13,00 0,1300 7,6336 R$ 8.147,30
R$
7.210,00 13,25 0,1325 7,4906 R$ 8.165,32
R$
7.210,00 13,50 0,1350 7,3529 R$ 8.183,35
R$
7.210,00 13,75 0,1375 7,2202 R$ 8.201,37
R$
7.210,00 14,00 0,1400 7,0922 R$ 8.219,40
R$
7.210,00 14,25 0,1425 6,9686 R$ 8.237,42
R$
7.210,00 14,50 0,1450 6,8493 R$ 8.255,45
R$
7.210,00 14,75 0,1475 6,734 R$ 8.273,47
R$
7.210,00 15,00 0,1500 6,6225 R$ 8.291,50
R$
7.210,00 15,25 0,1525 6,5147 R$ 8.309,52
R$
7.210,00 15,50 0,1550 6,4103 R$ 8.327,55
R$
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R$
7.210,00 15,75 0,1575 6,3091 R$ 8.345,57
R$
7.210,00 16,00 0,1600 6,2112 R$ 8.363,60
R$
7.210,00 16,25 0,1625 6,1162 R$ 8.381,62
R$
7.210,00 16,50 0,1650 6,0241 R$ 8.399,65
R$
7.210,00 16,75 0,1675 5,9347 R$ 8.417,67
R$
7.210,00 17,00 0,1700 5,848 R$ 8.435,70
R$
7.210,00 17,25 0,1725 5,7637 R$ 8.453,72
R$
7.210,00 17,50 0,1750 5,6818 R$ 8.471,75
R$
7.210,00 17,75 0,1775 5,6022 R$ 8.489,77
R$
7.210,00 18,00 0,1800 5,5249 R$ 8.507,80
R$
7.210,00 18,25 0,1825 5,4496 R$ 8.525,82
R$
7.210,00 18,50 0,1850 5,3763 R$ 8.543,85
R$
7.210,00 18,75 0,1875 5,305 R$ 8.561,87
R$
7.210,00 19,00 0,1900 5,2356 R$ 8.579,90
R$
7.210,00 19,25 0,1925 5,168 R$ 8.597,92
R$
7.210,00 19,50 0,1950 5,102 R$ 8.615,95
R$
7.210,00 19,75 0,1975 5,0378 R$ 8.633,97
R$
7.210,00 20,00 0,2000 4,9751 R$ 8.652,00
R$
7.210,00 20,25 0,2025 4,914 R$ 8.670,02
R$
7.210,00 20,50 0,2050 4,8544 R$ 8.688,05
R$
7.210,00 20,75 0,2075 4,7962 R$ 8.706,07
R$
7.210,00 21,00 0,2100 4,7393 R$ 8.724,10
R$
7.210,00 21,25 0,2125 4,6838 R$ 8.742,12
R$
7.210,00 21,50 0,2150 4,6296 R$ 8.760,15
R$
7.210,00 21,75 0,2175 4,5767 R$ 8.778,17
R$
7.210,00 22,00 0,2200 4,5249 R$ 8.796,20
R$
7.210,00 22,25 0,2225 4,4743 R$ 8.814,22
R$
7.210,00 22,50 0,2250 4,4248 R$ 8.832,25
R$
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R$
7.210,00 22,75 0,2275 4,3764 R$ 8.850,27
R$
7.210,00 23,00 0,2300 4,329 R$ 8.868,30
R$
7.210,00 23,25 0,2325 4,2827 R$ 8.886,32
R$
7.210,00 23,50 0,2350 4,2373 R$ 8.904,35
R$
7.210,00 23,75 0,2375 4,1929 R$ 8.922,37
R$
7.210,00 24,00 0,2400 4,1494 R$ 8.940,40
R$
7.210,00 24,25 0,2425 4,1068 R$ 8.958,42
R$
7.210,00 24,50 0,2450 4,065 R$ 8.976,45
R$
7.210,00 24,75 0,2475 4,0241 R$ 8.994,47
R$
7.210,00 25,00 0,2500 3,9841 R$ 9.012,50
R$
7.210,00 25,25 0,2525 3,9448 R$ 9.030,52
R$
7.210,00 25,50 0,2550 3,9063 R$ 9.048,55
R$
7.210,00 25,75 0,2575 3,8685 R$ 9.066,57
R$
7.210,00 26,00 0,2600 3,8314 R$ 9.084,60
R$
7.210,00 26,25 0,2625 3,7951 R$ 9.102,62
R$
7.210,00 26,50 0,2650 3,7594 R$ 9.120,65
R$
7.210,00 26,75 0,2675 3,7244 R$ 9.138,67
R$
7.210,00 27,00 0,2700 3,69 R$ 9.156,70
R$
7.210,00 27,25 0,2725 3,6563 R$ 9.174,72
R$
7.210,00 27,50 0,2750 3,6232 R$ 9.192,75
R$
7.210,00 27,75 0,2775 3,5907 R$ 9.210,77
R$
7.210,00 28,00 0,2800 3,5587 R$ 9.228,80
R$
7.210,00 28,25 0,2825 3,5273 R$ 9.246,82
R$
7.210,00 28,50 0,2850 3,4965 R$ 9.264,85
R$
7.210,00 28,75 0,2875 3,4662 R$ 9.282,87
R$
7.210,00 29,00 0,2900 3,4364 R$ 9.300,90
R$
7.210,00 29,25 0,2925 3,4072 R$ 9.318,92
R$
7.210,00 29,50 0,2950 3,3784 R$ 9.336,95
R$
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R$
7.210,00 29,75 0,2975 3,3501 R$ 9.354,97
R$
7.210,00 30,00 0,3000 3,3223 R$ 9.373,00
R$
7.210,00 30,25 0,3025 3,2949 R$ 9.391,02
R$
7.210,00 30,50 0,3050 3,268 R$ 9.409,05
R$
7.210,00 30,75 0,3075 3,2415 R$ 9.427,07
R$
7.210,00 31,00 0,3100 3,2154 R$ 9.445,10
R$
7.210,00 31,25 0,3125 3,1898 R$ 9.463,12
R$
7.210,00 31,50 0,3150 3,1646 R$ 9.481,15
R$
7.210,00 31,75 0,3175 3,1397 R$ 9.499,17
R$
7.210,00 32,00 0,3200 3,1153 R$ 9.517,20
R$
7.210,00 32,25 0,3225 3,0912 R$ 9.535,22
R$
7.210,00 32,50 0,3250 3,0675 R$ 9.553,25
R$
7.210,00 32,75 0,3275 3,0441 R$ 9.571,27
R$
7.210,00 33,00 0,3300 3,0211 R$ 9.589,30
R$
7.210,00 33,25 0,3325 2,9985 R$ 9.607,32
R$
7.210,00 33,50 0,3350 2,9762 R$ 9.625,35
R$
7.210,00 33,75 0,3375 2,9542 R$ 9.643,37
R$
7.210,00 34,00 0,3400 2,9326 R$ 9.661,40
R$
7.210,00 34,25 0,3425 2,9112 R$ 9.679,42
R$
7.210,00 34,50 0,3450 2,8902 R$ 9.697,45
R$
7.210,00 34,75 0,3475 2,8694 R$ 9.715,47
R$
7.210,00 35,00 0,3500 2,849 R$ 9.733,50
R$
7.210,00 35,25 0,3525 2,8289 R$ 9.751,52
R$
7.210,00 35,50 0,3550 2,809 R$ 9.769,55
R$
7.210,00 35,75 0,3575 2,7894 R$ 9.787,57
R$
7.210,00 36,00 0,3600 2,7701 R$ 9.805,60
R$
7.210,00 36,25 0,3625 2,751 R$ 9.823,62
R$
7.210,00 36,50 0,3650 2,7322 R$ 9.841,65
R$
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R$
7.210,00 36,75 0,3675 2,7137 R$ 9.859,67
R$
7.210,00 37,00 0,3700 2,6954 R$ 9.877,70
R$
7.210,00 37,25 0,3725 2,6774 R$ 9.895,72
R$
7.210,00 37,50 0,3750 2,6596 R$ 9.913,75
R$
7.210,00 37,75 0,3775 2,642 R$ 9.931,77
R$
7.210,00 38,00 0,3800 2,6247 R$ 9.949,80
R$
7.210,00 38,25 0,3825 2,6076 R$ 9.967,82
R$
7.210,00 38,50 0,3850 2,5907 R$ 9.985,85
R$
7.210,00 38,75 0,3875 2,574 R$ 10.003,87
R$
7.210,00 39,00 0,3900 2,5575 R$ 10.021,90
R$
7.210,00 39,25 0,3925 2,5413 R$ 10.039,92
R$
7.210,00 39,50 0,3950 2,5253 R$ 10.057,95
R$
7.210,00 39,75 0,3975 2,5094 R$ 10.075,97
R$
7.210,00 40,00 0,4000 2,4938 R$ 10.094,00
R$
7.210,00 40,25 0,4025 2,4783 R$ 10.112,02
R$
7.210,00 40,50 0,4050 2,4631 R$ 10.130,05
R$
7.210,00 40,75 0,4075 2,448 R$ 10.148,07
R$
7.210,00 41,00 0,4100 2,4331 R$ 10.166,10
R$
7.210,00 41,25 0,4125 2,4184 R$ 10.184,12
R$
7.210,00 41,50 0,4150 2,4038 R$ 10.202,15
R$
7.210,00 41,75 0,4175 2,3895 R$ 10.220,17
R$
7.210,00 42,00 0,4200 2,3753 R$ 10.238,20
R$
7.210,00 42,25 0,4225 2,3613 R$ 10.256,22
R$
7.210,00 42,50 0,4250 2,3474 R$ 10.274,25
R$
7.210,00 42,75 0,4275 2,3337 R$ 10.292,27
R$
7.210,00 43,00 0,4300 2,3202 R$ 10.310,30
R$
7.210,00 43,25 0,4325 2,3068 R$ 10.328,32
R$
7.210,00 43,50 0,4350 2,2936 R$ 10.346,35
R$
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R$
7.210,00 43,75 0,4375 2,2805 R$ 10.364,37
R$
7.210,00 44,00 0,4400 2,2676 R$ 10.382,40
R$
7.210,00 44,25 0,4425 2,2548 R$ 10.400,42
R$
7.210,00 44,50 0,4450 2,2422 R$ 10.418,45
R$
7.210,00 44,75 0,4475 2,2297 R$ 10.436,47
R$
7.210,00 45,00 0,4500 2,2173 R$ 10.454,50
R$
7.210,00 45,25 0,4525 2,2051 R$ 10.472,52
R$
7.210,00 45,50 0,4550 2,193 R$ 10.490,55
R$
7.210,00 45,75 0,4575 2,181 R$ 10.508,57
R$
7.210,00 46,00 0,4600 2,1692 R$ 10.526,60
R$
7.210,00 46,25 0,4625 2,1575 R$ 10.544,62
R$
7.210,00 46,50 0,4650 2,1459 R$ 10.562,65
R$
7.210,00 46,75 0,4675 2,1345 R$ 10.580,67
R$
7.210,00 47,00 0,4700 2,1231 R$ 10.598,70
R$
7.210,00 47,25 0,4725 2,1119 R$ 10.616,72
R$
7.210,00 47,50 0,4750 2,1008 R$ 10.634,75
R$
7.210,00 47,75 0,4775 2,0899 R$ 10.652,77
R$
7.210,00 48,00 0,4800 2,079 R$ 10.670,80
R$
7.210,00 48,25 0,4825 2,0683 R$ 10.688,82
R$
7.210,00 48,50 0,4850 2,0576 R$ 10.706,85
R$
7.210,00 48,75 0,4875 2,0471 R$ 10.724,87
R$
7.210,00 49,00 0,4900 2,0367 R$ 10.742,90
R$
7.210,00 49,25 0,4925 2,0263 R$ 10.760,92
R$
7.210,00 49,50 0,4950 2,0161 R$ 10.778,95
R$
7.210,00 49,75 0,4975 2,006 R$ 10.796,97
R$
7.210,00 50,00 0,5000 1,996 R$ 10.815,00
R$
7.210,00 50,25 0,5025 1,9861 R$ 10.833,02
R$
7.210,00 50,50 0,5050 1,9763 R$ 10.851,05
R$
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R$
7.210,00 50,75 0,5075 1,9666 R$ 10.869,07
R$
7.210,00 51,00 0,5100 1,9569 R$ 10.887,10
R$
7.210,00 51,25 0,5125 1,9474 R$ 10.905,12
R$
7.210,00 51,50 0,5150 1,938 R$ 10.923,15
R$
7.210,00 51,75 0,5175 1,9286 R$ 10.941,17
R$
7.210,00 52,00 0,5200 1,9194 R$ 10.959,20
R$
7.210,00 52,25 0,5225 1,9102 R$ 10.977,22
R$
7.210,00 52,50 0,5250 1,9011 R$ 10.995,25
R$
7.210,00 52,75 0,5275 1,8921 R$ 11.013,27
R$
7.210,00 53,00 0,5300 1,8832 R$ 11.031,30
R$
7.210,00 53,25 0,5325 1,8744 R$ 11.049,32
R$
7.210,00 53,50 0,5350 1,8657 R$ 11.067,35
R$
7.210,00 53,75 0,5375 1,857 R$ 11.085,37
R$
7.210,00 54,00 0,5400 1,8484 R$ 11.103,40
R$
7.210,00 54,25 0,5425 1,8399 R$ 11.121,42
R$
7.210,00 54,50 0,5450 1,8315 R$ 11.139,45
R$
7.210,00 54,75 0,5475 1,8232 R$ 11.157,47
R$
7.210,00 55,00 0,5500 1,8149 R$ 11.175,50
R$
7.210,00 55,25 0,5525 1,8067 R$ 11.193,52
R$
7.210,00 55,50 0,5550 1,7986 R$ 11.211,55
R$
7.210,00 55,75 0,5575 1,7905 R$ 11.229,57
R$
7.210,00 56,00 0,5600 1,7825 R$ 11.247,60
R$
7.210,00 56,25 0,5625 1,7746 R$ 11.265,62
R$
7.210,00 56,50 0,5650 1,7668 R$ 11.283,65
R$
7.210,00 56,75 0,5675 1,759 R$ 11.301,67
R$
7.210,00 57,00 0,5700 1,7513 R$ 11.319,70
R$
7.210,00 57,25 0,5725 1,7437 R$ 11.337,72
R$
7.210,00 57,50 0,5750 1,7361 R$ 11.355,75
R$
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R$
7.210,00 57,75 0,5775 1,7286 R$ 11.373,77
R$
7.210,00 58,00 0,5800 1,7212 R$ 11.391,80
R$
7.210,00 58,25 0,5825 1,7138 R$ 11.409,82
R$
7.210,00 58,50 0,5850 1,7065 R$ 11.427,85
R$
7.210,00 58,75 0,5875 1,6992 R$ 11.445,87
R$
7.210,00 59,00 0,5900 1,692 R$ 11.463,90
R$
7.210,00 59,25 0,5925 1,6849 R$ 11.481,92
R$
7.210,00 59,50 0,5950 1,6779 R$ 11.499,95
R$
7.210,00 59,75 0,5975 1,6708 R$ 11.517,97
R$
7.210,00 60,00 0,6000 1,6639 R$ 11.536,00
R$
7.210,00 60,25 0,6025 1,657 R$ 11.554,02
R$
7.210,00 60,50 0,6050 1,6502 R$ 11.572,05
R$
7.210,00 60,75 0,6075 1,6434 R$ 11.590,07
R$
7.210,00 61,00 0,6100 1,6367 R$ 11.608,10
R$
7.210,00 61,25 0,6125 1,63 R$ 11.626,12
R$
7.210,00 61,50 0,6150 1,6234 R$ 11.644,15
R$
7.210,00 61,75 0,6175 1,6168 R$ 11.662,17
R$
7.210,00 62,00 0,6200 1,6103 R$ 11.680,20
R$
7.210,00 62,25 0,6225 1,6038 R$ 11.698,22
R$
7.210,00 62,50 0,6250 1,5974 R$ 11.716,25
R$
7.210,00 62,75 0,6275 1,5911 R$ 11.734,27
R$
7.210,00 63,00 0,6300 1,5848 R$ 11.752,30
R$
7.210,00 63,25 0,6325 1,5785 R$ 11.770,32
R$
7.210,00 63,50 0,6350 1,5723 R$ 11.788,35
R$
7.210,00 63,75 0,6375 1,5662 R$ 11.806,37
R$
7.210,00 64,00 0,6400 1,5601 R$ 11.824,40
R$
7.210,00 64,25 0,6425 1,554 R$ 11.842,42
R$
7.210,00 64,50 0,6450 1,548 R$ 11.860,45
R$

Anexo VIII - Modelo de formulação da proposta (0100042)         SEI 02011.000333/2021-78 / pg. 71



R$
7.210,00 64,75 0,6475 1,542 R$ 11.878,47
R$
7.210,00 65,00 0,6500 1,5361 R$ 11.896,50
R$
7.210,00 65,25 0,6525 1,5302 R$ 11.914,52
R$
7.210,00 65,50 0,6550 1,5244 R$ 11.932,55
R$
7.210,00 65,75 0,6575 1,5186 R$ 11.950,57
R$
7.210,00 66,00 0,6600 1,5129 R$ 11.968,60
R$
7.210,00 66,25 0,6625 1,5072 R$ 11.986,62
R$
7.210,00 66,50 0,6650 1,5015 R$ 12.004,65
R$
7.210,00 66,75 0,6675 1,4959 R$ 12.022,67
R$
7.210,00 67,00 0,6700 1,4903 R$ 12.040,70
R$
7.210,00 67,25 0,6725 1,4848 R$ 12.058,72
R$
7.210,00 67,50 0,6750 1,4793 R$ 12.076,75
R$
7.210,00 67,75 0,6775 1,4738 R$ 12.094,77
R$
7.210,00 68,00 0,6800 1,4684 R$ 12.112,80
R$
7.210,00 68,25 0,6825 1,4631 R$ 12.130,82
R$
7.210,00 68,50 0,6850 1,4577 R$ 12.148,85
R$
7.210,00 68,75 0,6875 1,4524 R$ 12.166,87
R$
7.210,00 69,00 0,6900 1,4472 R$ 12.184,90
R$
7.210,00 69,25 0,6925 1,442 R$ 12.202,92
R$
7.210,00 69,50 0,6950 1,4368 R$ 12.220,95
R$
7.210,00 69,75 0,6975 1,4316 R$ 12.238,97
R$
7.210,00 70,00 0,7000 1,4265 R$ 12.257,00
R$
7.210,00 70,25 0,7025 1,4215 R$ 12.275,02
R$
7.210,00 70,50 0,7050 1,4164 R$ 12.293,05
R$
7.210,00 70,75 0,7075 1,4114 R$ 12.311,07
R$
7.210,00 71,00 0,7100 1,4065 R$ 12.329,10
R$
7.210,00 71,25 0,7125 1,4015 R$ 12.347,12
R$
7.210,00 71,50 0,7150 1,3966 R$ 12.365,15
R$
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R$
7.210,00 71,75 0,7175 1,3918 R$ 12.383,17
R$
7.210,00 72,00 0,7200 1,387 R$ 12.401,20
R$
7.210,00 72,25 0,7225 1,3822 R$ 12.419,22
R$
7.210,00 72,50 0,7250 1,3774 R$ 12.437,25
R$
7.210,00 72,75 0,7275 1,3727 R$ 12.455,27
R$
7.210,00 73,00 0,7300 1,368 R$ 12.473,30
R$
7.210,00 73,25 0,7325 1,3633 R$ 12.491,32
R$
7.210,00 73,50 0,7350 1,3587 R$ 12.509,35
R$
7.210,00 73,75 0,7375 1,3541 R$ 12.527,37
R$
7.210,00 74,00 0,7400 1,3495 R$ 12.545,40
R$
7.210,00 74,25 0,7425 1,345 R$ 12.563,42
R$
7.210,00 74,50 0,7450 1,3405 R$ 12.581,45
R$
7.210,00 74,75 0,7475 1,336 R$ 12.599,47
R$
7.210,00 75,00 0,7500 1,3316 R$ 12.617,50
R$
7.210,00 75,25 0,7525 1,3271 R$ 12.635,52
R$
7.210,00 75,50 0,7550 1,3228 R$ 12.653,55
R$
7.210,00 75,75 0,7575 1,3184 R$ 12.671,57
R$
7.210,00 76,00 0,7600 1,3141 R$ 12.689,60
R$
7.210,00 76,25 0,7625 1,3098 R$ 12.707,62
R$
7.210,00 76,50 0,7650 1,3055 R$ 12.725,65
R$
7.210,00 76,75 0,7675 1,3012 R$ 12.743,67
R$
7.210,00 77,00 0,7700 1,297 R$ 12.761,70
R$
7.210,00 77,25 0,7725 1,2928 R$ 12.779,72
R$
7.210,00 77,50 0,7750 1,2887 R$ 12.797,75
R$
7.210,00 77,75 0,7775 1,2845 R$ 12.815,77
R$
7.210,00 78,00 0,7800 1,2804 R$ 12.833,80
R$
7.210,00 78,25 0,7825 1,2763 R$ 12.851,82
R$
7.210,00 78,50 0,7850 1,2723 R$ 12.869,85
R$
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R$
7.210,00 78,75 0,7875 1,2682 R$ 12.887,87
R$
7.210,00 79,00 0,7900 1,2642 R$ 12.905,90
R$
7.210,00 79,25 0,7925 1,2602 R$ 12.923,92
R$
7.210,00 79,50 0,7950 1,2563 R$ 12.941,95
R$
7.210,00 79,75 0,7975 1,2523 R$ 12.959,97
R$
7.210,00 80,00 0,8000 1,2484 R$ 12.978,00
R$
7.210,00 80,25 0,8025 1,2446 R$ 12.996,02
R$
7.210,00 80,50 0,8050 1,2407 R$ 13.014,05
R$
7.210,00 80,75 0,8075 1,2369 R$ 13.032,07
R$
7.210,00 81,00 0,8100 1,233 R$ 13.050,10
R$
7.210,00 81,25 0,8125 1,2293 R$ 13.068,12
R$
7.210,00 81,50 0,8150 1,2255 R$ 13.086,15
R$
7.210,00 81,75 0,8175 1,2217 R$ 13.104,17
R$
7.210,00 82,00 0,8200 1,218 R$ 13.122,20
R$
7.210,00 82,25 0,8225 1,2143 R$ 13.140,22
R$
7.210,00 82,50 0,8250 1,2107 R$ 13.158,25
R$
7.210,00 82,75 0,8275 1,207 R$ 13.176,27
R$
7.210,00 83,00 0,8300 1,2034 R$ 13.194,30
R$
7.210,00 83,25 0,8325 1,1998 R$ 13.212,32
R$
7.210,00 83,50 0,8350 1,1962 R$ 13.230,35
R$
7.210,00 83,75 0,8375 1,1926 R$ 13.248,37
R$
7.210,00 84,00 0,8400 1,1891 R$ 13.266,40
R$
7.210,00 84,25 0,8425 1,1855 R$ 13.284,42
R$
7.210,00 84,50 0,8450 1,182 R$ 13.302,45
R$
7.210,00 84,75 0,8475 1,1786 R$ 13.320,47
R$
7.210,00 85,00 0,8500 1,1751 R$ 13.338,50
R$
7.210,00 85,25 0,8525 1,1716 R$ 13.356,52
R$
7.210,00 85,50 0,8550 1,1682 R$ 13.374,55
R$
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R$
7.210,00 85,75 0,8575 1,1648 R$ 13.392,57
R$
7.210,00 86,00 0,8600 1,1614 R$ 13.410,60
R$
7.210,00 86,25 0,8625 1,1581 R$ 13.428,62
R$
7.210,00 86,50 0,8650 1,1547 R$ 13.446,65
R$
7.210,00 86,75 0,8675 1,1514 R$ 13.464,67
R$
7.210,00 87,00 0,8700 1,1481 R$ 13.482,70
R$
7.210,00 87,25 0,8725 1,1448 R$ 13.500,72
R$
7.210,00 87,50 0,8750 1,1416 R$ 13.518,75
R$
7.210,00 87,75 0,8775 1,1383 R$ 13.536,77
R$
7.210,00 88,00 0,8800 1,1351 R$ 13.554,80
R$
7.210,00 88,25 0,8825 1,1319 R$ 13.572,82
R$
7.210,00 88,50 0,8850 1,1287 R$ 13.590,85
R$
7.210,00 88,75 0,8875 1,1255 R$ 13.608,87
R$
7.210,00 89,00 0,8900 1,1223 R$ 13.626,90
R$
7.210,00 89,25 0,8925 1,1192 R$ 13.644,92
R$
7.210,00 89,50 0,8950 1,1161 R$ 13.662,95
R$
7.210,00 89,75 0,8975 1,113 R$ 13.680,97
R$
7.210,00 90,00 0,9000 1,1099 R$ 13.699,00
R$
7.210,00 90,25 0,9025 1,1068 R$ 13.717,02
R$
7.210,00 90,50 0,9050 1,1038 R$ 13.735,05
R$
7.210,00 90,75 0,9075 1,1007 R$ 13.753,07
R$
7.210,00 91,00 0,9100 1,0977 R$ 13.771,10
R$
7.210,00 91,25 0,9125 1,0947 R$ 13.789,12
R$
7.210,00 91,50 0,9150 1,0917 R$ 13.807,15
R$
7.210,00 91,75 0,9175 1,0887 R$ 13.825,17
R$
7.210,00 92,00 0,9200 1,0858 R$ 13.843,20
R$
7.210,00 92,25 0,9225 1,0828 R$ 13.861,22
R$
7.210,00 92,50 0,9250 1,0799 R$ 13.879,25
R$
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R$
7.210,00 92,75 0,9275 1,077 R$ 13.897,27
R$
7.210,00 93,00 0,9300 1,0741 R$ 13.915,30
R$
7.210,00 93,25 0,9325 1,0712 R$ 13.933,32
R$
7.210,00 93,50 0,9350 1,0684 R$ 13.951,35
R$
7.210,00 93,75 0,9375 1,0655 R$ 13.969,37
R$
7.210,00 94,00 0,9400 1,0627 R$ 13.987,40
R$
7.210,00 94,25 0,9425 1,0599 R$ 14.005,42
R$
7.210,00 94,50 0,9450 1,0571 R$ 14.023,45
R$
7.210,00 94,75 0,9475 1,0543 R$ 14.041,47
R$
7.210,00 95,00 0,9500 1,0515 R$ 14.059,50
R$
7.210,00 95,25 0,9525 1,0488 R$ 14.077,52
R$
7.210,00 95,50 0,9550 1,046 R$ 14.095,55
R$
7.210,00 95,75 0,9575 1,0433 R$ 14.113,57
R$
7.210,00 96,00 0,9600 1,0406 R$ 14.131,60
R$
7.210,00 96,25 0,9625 1,0379 R$ 14.149,62
R$
7.210,00 96,50 0,9650 1,0352 R$ 14.167,65
R$
7.210,00 96,75 0,9675 1,0325 R$ 14.185,67
R$
7.210,00 97,00 0,9700 1,0299 R$ 14.203,70
R$
7.210,00 97,25 0,9725 1,0272 R$ 14.221,72
R$
7.210,00 97,50 0,9750 1,0246 R$ 14.239,75
R$
7.210,00 97,75 0,9775 1,022 R$ 14.257,77
R$
7.210,00 98,00 0,9800 1,0194 R$ 14.275,80
R$
7.210,00 98,25 0,9825 1,0168 R$ 14.293,82
R$
7.210,00 98,50 0,9850 1,0142 R$ 14.311,85
R$
7.210,00 98,75 0,9875 1,0116 R$ 14.329,87
R$
7.210,00 99,00 0,9900 1,0091 R$ 14.347,90
R$
7.210,00 99,25 0,9925 1,0065 R$ 14.365,92
R$
7.210,00 99,50 0,9950 1,004 R$ 14.383,95
R$
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R$
7.210,00 99,75 0,9975 1,0015 R$ 14.401,97
R$
7.210,00 100,00 1,0000 0,999 R$ 14.420,00
R$
7.210,00 100,25 1,0025 0,9965 R$ 14.438,02
R$
7.210,00 100,50 1,0050 0,994 R$ 14.456,05
R$
7.210,00 100,75 1,0075 0,9916 R$ 14.474,07
R$
7.210,00 101,00 1,0100 0,9891 R$ 14.492,10
R$
7.210,00 101,25 1,0125 0,9867 R$ 14.510,12
R$
7.210,00 101,50 1,0150 0,9843 R$ 14.528,15
R$
7.210,00 101,75 1,0175 0,9818 R$ 14.546,17
R$
7.210,00 102,00 1,0200 0,9794 R$ 14.564,20
R$
7.210,00 102,25 1,0225 0,977 R$ 14.582,22
R$
7.210,00 102,50 1,0250 0,9747 R$ 14.600,25
R$
7.210,00 102,75 1,0275 0,9723 R$ 14.618,27
R$
7.210,00 103,00 1,0300 0,9699 R$ 14.636,30
R$
7.210,00 103,25 1,0325 0,9676 R$ 14.654,32
R$
7.210,00 103,50 1,0350 0,9653 R$ 14.672,35
R$
7.210,00 103,75 1,0375 0,9629 R$ 14.690,37
R$
7.210,00 104,00 1,0400 0,9606 R$ 14.708,40
R$
7.210,00 104,25 1,0425 0,9583 R$ 14.726,42
R$
7.210,00 104,50 1,0450 0,956 R$ 14.744,45
R$
7.210,00 104,75 1,0475 0,9537 R$ 14.762,47
R$
7.210,00 105,00 1,0500 0,9515 R$ 14.780,50
R$
7.210,00 105,25 1,0525 0,9492 R$ 14.798,52
R$
7.210,00 105,50 1,0550 0,947 R$ 14.816,55
R$
7.210,00 105,75 1,0575 0,9447 R$ 14.834,57
R$
7.210,00 106,00 1,0600 0,9425 R$ 14.852,60
R$
7.210,00 106,25 1,0625 0,9403 R$ 14.870,62
R$
7.210,00 106,50 1,0650 0,9381 R$ 14.888,65
R$
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R$
7.210,00 106,75 1,0675 0,9359 R$ 14.906,67
R$
7.210,00 107,00 1,0700 0,9337 R$ 14.924,70
R$
7.210,00 107,25 1,0725 0,9315 R$ 14.942,72
R$
7.210,00 107,50 1,0750 0,9294 R$ 14.960,75
R$
7.210,00 107,75 1,0775 0,9272 R$ 14.978,77
R$
7.210,00 108,00 1,0800 0,9251 R$ 14.996,80
R$
7.210,00 108,25 1,0825 0,9229 R$ 15.014,82
R$
7.210,00 108,50 1,0850 0,9208 R$ 15.032,85
R$
7.210,00 108,75 1,0875 0,9187 R$ 15.050,87
R$
7.210,00 109,00 1,0900 0,9166 R$ 15.068,90
R$
7.210,00 109,25 1,0925 0,9145 R$ 15.086,92
R$
7.210,00 109,50 1,0950 0,9124 R$ 15.104,95
R$
7.210,00 109,75 1,0975 0,9103 R$ 15.122,97
R$
7.210,00 110,00 1,1000 0,9083 R$ 15.141,00
R$
7.210,00 110,25 1,1025 0,9062 R$ 15.159,02
R$
7.210,00 110,50 1,1050 0,9042 R$ 15.177,05
R$
7.210,00 110,75 1,1075 0,9021 R$ 15.195,07
R$
7.210,00 111,00 1,1100 0,9001 R$ 15.213,10
R$
7.210,00 111,25 1,1125 0,8981 R$ 15.231,12
R$
7.210,00 111,50 1,1150 0,8961 R$ 15.249,15
R$
7.210,00 111,75 1,1175 0,8941 R$ 15.267,17
R$
7.210,00 112,00 1,1200 0,8921 R$ 15.285,20
R$
7.210,00 112,25 1,1225 0,8901 R$ 15.303,22
R$
7.210,00 112,50 1,1250 0,8881 R$ 15.321,25
R$
7.210,00 112,75 1,1275 0,8861 R$ 15.339,27
R$
7.210,00 113,00 1,1300 0,8842 R$ 15.357,30
R$
7.210,00 113,25 1,1325 0,8822 R$ 15.375,32
R$
7.210,00 113,50 1,1350 0,8803 R$ 15.393,35
R$
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R$
7.210,00 113,75 1,1375 0,8783 R$ 15.411,37
R$
7.210,00 114,00 1,1400 0,8764 R$ 15.429,40
R$
7.210,00 114,25 1,1425 0,8745 R$ 15.447,42
R$
7.210,00 114,50 1,1450 0,8726 R$ 15.465,45
R$
7.210,00 114,75 1,1475 0,8707 R$ 15.483,47
R$
7.210,00 115,00 1,1500 0,8688 R$ 15.501,50
R$
7.210,00 115,25 1,1525 0,8669 R$ 15.519,52
R$
7.210,00 115,50 1,1550 0,8651 R$ 15.537,55
R$
7.210,00 115,75 1,1575 0,8632 R$ 15.555,57
R$
7.210,00 116,00 1,1600 0,8613 R$ 15.573,60
R$
7.210,00 116,25 1,1625 0,8595 R$ 15.591,62
R$
7.210,00 116,50 1,1650 0,8576 R$ 15.609,65
R$
7.210,00 116,75 1,1675 0,8558 R$ 15.627,67
R$
7.210,00 117,00 1,1700 0,854 R$ 15.645,70
R$
7.210,00 117,25 1,1725 0,8522 R$ 15.663,72
R$
7.210,00 117,50 1,1750 0,8503 R$ 15.681,75
R$
7.210,00 117,75 1,1775 0,8485 R$ 15.699,77
R$
7.210,00 118,00 1,1800 0,8467 R$ 15.717,80
R$
7.210,00 118,25 1,1825 0,845 R$ 15.735,82
R$
7.210,00 118,50 1,1850 0,8432 R$ 15.753,85
R$
7.210,00 118,75 1,1875 0,8414 R$ 15.771,87
R$
7.210,00 119,00 1,1900 0,8396 R$ 15.789,90
R$
7.210,00 119,25 1,1925 0,8379 R$ 15.807,92
R$
7.210,00 119,50 1,1950 0,8361 R$ 15.825,95
R$
7.210,00 119,75 1,1975 0,8344 R$ 15.843,97
R$
7.210,00 120,00 1,2000 0,8326 R$ 15.862,00
R$
7.210,00 120,25 1,2025 0,8309 R$ 15.880,02
R$
7.210,00 120,50 1,2050 0,8292 R$ 15.898,05
R$
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R$
7.210,00 120,75 1,2075 0,8275 R$ 15.916,07
R$
7.210,00 121,00 1,2100 0,8258 R$ 15.934,10
R$
7.210,00 121,25 1,2125 0,8241 R$ 15.952,12
R$
7.210,00 121,50 1,2150 0,8224 R$ 15.970,15
R$
7.210,00 121,75 1,2175 0,8207 R$ 15.988,17
R$
7.210,00 122,00 1,2200 0,819 R$ 16.006,20
R$
7.210,00 122,25 1,2225 0,8173 R$ 16.024,22
R$
7.210,00 122,50 1,2250 0,8157 R$ 16.042,25
R$
7.210,00 122,75 1,2275 0,814 R$ 16.060,27
R$
7.210,00 123,00 1,2300 0,8123 R$ 16.078,30
R$
7.210,00 123,25 1,2325 0,8107 R$ 16.096,32
R$
7.210,00 123,50 1,2350 0,8091 R$ 16.114,35
R$
7.210,00 123,75 1,2375 0,8074 R$ 16.132,37
R$
7.210,00 124,00 1,2400 0,8058 R$ 16.150,40
R$
7.210,00 124,25 1,2425 0,8042 R$ 16.168,42
R$
7.210,00 124,50 1,2450 0,8026 R$ 16.186,45
R$
7.210,00 124,75 1,2475 0,801 R$ 16.204,47
R$
7.210,00 125,00 1,2500 0,7994 R$ 16.222,50
R$
7.210,00 125,25 1,2525 0,7978 R$ 16.240,52
R$
7.210,00 125,50 1,2550 0,7962 R$ 16.258,55
R$
7.210,00 125,75 1,2575 0,7946 R$ 16.276,57
R$
7.210,00 126,00 1,2600 0,793 R$ 16.294,60
R$
7.210,00 126,25 1,2625 0,7915 R$ 16.312,62
R$
7.210,00 126,50 1,2650 0,7899 R$ 16.330,65
R$
7.210,00 126,75 1,2675 0,7883 R$ 16.348,67
R$
7.210,00 127,00 1,2700 0,7868 R$ 16.366,70
R$
7.210,00 127,25 1,2725 0,7852 R$ 16.384,72
R$
7.210,00 127,50 1,2750 0,7837 R$ 16.402,75
R$
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R$
7.210,00 127,75 1,2775 0,7822 R$ 16.420,77
R$
7.210,00 128,00 1,2800 0,7806 R$ 16.438,80
R$
7.210,00 128,25 1,2825 0,7791 R$ 16.456,82
R$
7.210,00 128,50 1,2850 0,7776 R$ 16.474,85
R$
7.210,00 128,75 1,2875 0,7761 R$ 16.492,87
R$
7.210,00 129,00 1,2900 0,7746 R$ 16.510,90
R$
7.210,00 129,25 1,2925 0,7731 R$ 16.528,92
R$
7.210,00 129,50 1,2950 0,7716 R$ 16.546,95
R$
7.210,00 129,75 1,2975 0,7701 R$ 16.564,97
R$
7.210,00 130,00 1,3000 0,7686 R$ 16.583,00
R$
7.210,00 130,25 1,3025 0,7672 R$ 16.601,02
R$
7.210,00 130,50 1,3050 0,7657 R$ 16.619,05
R$
7.210,00 130,75 1,3075 0,7642 R$ 16.637,07
R$
7.210,00 131,00 1,3100 0,7628 R$ 16.655,10
R$
7.210,00 131,25 1,3125 0,7613 R$ 16.673,12
R$
7.210,00 131,50 1,3150 0,7599 R$ 16.691,15
R$
7.210,00 131,75 1,3175 0,7584 R$ 16.709,17
R$
7.210,00 132,00 1,3200 0,757 R$ 16.727,20
R$
7.210,00 132,25 1,3225 0,7556 R$ 16.745,22
R$
7.210,00 132,50 1,3250 0,7541 R$ 16.763,25
R$
7.210,00 132,75 1,3275 0,7527 R$ 16.781,27
R$
7.210,00 133,00 1,3300 0,7513 R$ 16.799,30
R$
7.210,00 133,25 1,3325 0,7499 R$ 16.817,32
R$
7.210,00 133,50 1,3350 0,7485 R$ 16.835,35
R$
7.210,00 133,75 1,3375 0,7471 R$ 16.853,37
R$
7.210,00 134,00 1,3400 0,7457 R$ 16.871,40
R$
7.210,00 134,25 1,3425 0,7443 R$ 16.889,42
R$
7.210,00 134,50 1,3450 0,7429 R$ 16.907,45
R$
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R$
7.210,00 134,75 1,3475 0,7416 R$ 16.925,47
R$
7.210,00 135,00 1,3500 0,7402 R$ 16.943,50
R$
7.210,00 135,25 1,3525 0,7388 R$ 16.961,52
R$
7.210,00 135,50 1,3550 0,7375 R$ 16.979,55
R$
7.210,00 135,75 1,3575 0,7361 R$ 16.997,57
R$
7.210,00 136,00 1,3600 0,7348 R$ 17.015,60
R$
7.210,00 136,25 1,3625 0,7334 R$ 17.033,62
R$
7.210,00 136,50 1,3650 0,7321 R$ 17.051,65
R$
7.210,00 136,75 1,3675 0,7307 R$ 17.069,67
R$
7.210,00 137,00 1,3700 0,7294 R$ 17.087,70
R$
7.210,00 137,25 1,3725 0,7281 R$ 17.105,72
R$
7.210,00 137,50 1,3750 0,7267 R$ 17.123,75
R$
7.210,00 137,75 1,3775 0,7254 R$ 17.141,77
R$
7.210,00 138,00 1,3800 0,7241 R$ 17.159,80
R$
7.210,00 138,25 1,3825 0,7228 R$ 17.177,82
R$
7.210,00 138,50 1,3850 0,7215 R$ 17.195,85
R$
7.210,00 138,75 1,3875 0,7202 R$ 17.213,87
R$
7.210,00 139,00 1,3900 0,7189 R$ 17.231,90
R$
7.210,00 139,25 1,3925 0,7176 R$ 17.249,92
R$
7.210,00 139,50 1,3950 0,7163 R$ 17.267,95
R$
7.210,00 139,75 1,3975 0,7151 R$ 17.285,97
R$
7.210,00 140,00 1,4000 0,7138 R$ 17.304,00

Documento assinado eletronicamente por Luis Felipe Leal Esteves,
Pregoeiro(a), em 24/11/2021, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.jbrj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0100042 e o código CRC D5BDFD55.

Referência: Processo nº 02011.000333/2021-78 SEI nº 0100042
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